A Fidesz a miskolci
kocsonyafesztivált is kinyírta
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Eltiltotta a Kúria a Miskolci kocsonyafesztivál szervezésétől a fideszes önkormányzat egyik cégét, mert az néhány évvel ezelőtt tisztességtelenül
„kisajátította”, elorozta azt az ötletgazdától és az eredeti szervezőtől. Most
Becherokva miskolci farsang néven szervez rendezvényt egy önkormányzati cég.

A korábban több mint egy évtizeden át te meg az önkormányzat vállalkozása, a
minden évben megrendezett kocso- Cine-Mis Nonprofit Kft., 2014 óta minden
nyafesztivál azért marad el, mert a bíró- évben, utoljára tavaly. Tehát lényegében
ság elmarasztalta a fideszes vezetésű elorozták a fesztivált az eredeti szervezőktől, értelemszerűen engedély
önkormányzat tulajdonában álló
nélkül.
rendezvényszervező
céget,
A Kúria ítéletében nemamely a határozat szerint
csak azt mondta ki, hogy
tisztességtelenül járt el
a városi cég tisztességa korábbi szervezőkkel
telen piaci magatartást
szemben. A kocsonyaN
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eltiltotta. Ez azt jelenzsa Editnek a kezében
ti, hogy a miskolci kovan a Kúria szeptemberi
csonya köré szervezett
ítélete arról, hogy a misprogramokkal a farsangi
kolci önkormányzat cége
időszakban a kocsonyafesz„kisajátította” a fesztivált. Ezt
tiválhoz hasonló téli rendezvényt
a kifejezést használta a bíróság,
amikor az önkormányzati cég cselekede- többé nem tarthat. Tavaly még megrenteit tisztességtelen piaci magatartásként dezték a városi szervezésű kocsonyafarsangot, idén, az ítélet után a fesztivál
értékelte.
A kocsonyafesztivált Kriza Ákos (Fi- nevéből és leírásából eltűnt a kocsonya.
Forrás: www.168ora.hu
desz) polgármester utasítására rendez-
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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
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Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér
menüpont alatt.
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eddig nem juthattak el mindenkihez
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Most a tanárok tüntettek
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Múlt héten a diákok, ezen a hétvégén a tanárok demonstráltak a Parlament előtt a Tanítanék és az Oktatói Hálózat szervezésében. Bemutatták azt az Oktatási Minimum nevű dokumentumot, amelyet az ellenzéki
pártok szakértőivel közösen dolgoztak ki. A felszólalók között ott voltak a
Független Diákparlament képviselői is.
A szónokok arról beszéltek, hogy felháborítja őket a szakképzésben és egyetemen dolgozók elnémítása, kifogásolták
Balog Zoltán teljhatalmát az iskolaalapításokat érintő kérdésekben. Emellett
tiltakoztak a tankerületek intézmények
feletti hatalma, az iskolák államosítása és a Honvédelmi Intézkedési Terv ellen, amellyel
szerintük a kormány összemossa a propagandát az
oktatáspolitikával.
Majd Vekerdy Tamás
üzenetét olvasták fel, aki
szerint csak szabad tanárok,
szabad emberek nevelhetnek
szabaddá váló gyerekeket. A szabadság azt mondja a gyermeknek: az
légy, aki vagy. A diktatúra pedig azt, hogy
légy, akivé én akarlak tenni.
Nagy Blanka a Független Diákparlament (FDP) képviseletében szintén arról
beszélt, hogy nincs szólásszabadság

az iskolákban. Szerinte olyan iskolákra
lenne szükség, ahol a tanárok nem félelemből végzik a munkájukat és ahová
a gyerekek nem rettegnek bemenni. Az
FDP nevében arra is emlékeztetett: a 19ei diáktüntetésen 31-éig adtak ultimátumot Balog Zoltánnak, választ pedig azóta sem kaptak.
Bemutatták az Oktatói
Hálózat és a Tanítanék kezdeményezését, az Oktatási
Minimumot, amelyet a pártok oktatási szakértőivel
közösen készítettek. Ennek
értelmében tehát az ellenzéki pártok olyan oktatáspolitika
mellett kötelezték el magukat, amely
személyközpontú, esélyteremtő, és biztosítja az egyenlő bánásmódot. Kiemelten fontosnak tartják az óraszámok mérséklését, a lexikális tudás számonkérése
helyett pedig a kompetenciaközpontú
oktatást és a kritikus gondolkodást he1

Forrás: www.merce.hu

Luxus magángéppel repked
Európában Mészáros Lőrinc
Az osztrák felségjel alatt repülő, hárommilliárd forintot érő, ma tízéves
Bombardier Challenger 605-ös utasai luxus bőrfotelekben ülnek, és a gép
egy tankolással akár Amerikáig is elrepülhet. Egy egyszerű gázszerelő is elérheti az álmait, ha Orbán Viktornak hívják a barátját.

Luxus magángéppel közlekedik Európában Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és bizalmasa, Szijj László, aki a
milliárdos közbeszerzéseket elnyerő
Duna Aszfalt tulajdonosa – számolt be
a Hír TV Célpont című műsora.
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A Célpont több hónapig
figyelte a repülőgép mozgását, és számos olyan utat
talált, amely Mészároshoz
kapcsolódik. Kedden például a gép Malagára repült,
amikor éppen ott játszott
edzőmérkőzést egymással
Mészáros Lőrinc két focicsapata, az Eszék és a Puskás
Akadémia.
Az osztrák felségjel alatt
repülő, három milliárd forintot
érő, ma tízéves Bombardier
Challenger 605-ös utasai
luxus bőrfotelekben ülnek,
és a gép egy tankolással akár
Amerikáig is elrepülhet.
A Célpont információi szerint a gép
tulajdonosa egy olyan osztrák cég, amely
ahhoz az üzleti csoportosuláshoz tartozik,
amely az MKB Bank privatizációjában is
részt vett.
Forrás: www.444.hu

Milliárdos ügyben nyomoznak Orbán
Viktor vejének volt cégénél
A Pest Megyei Főügyészség nyomozást rendelt el az Elios Innovatív Zrt. ügyében, az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) javaslatára. A cég korábban
Orbán Ráhel férjéhez, Tiborcz Istvánhoz volt köthető. A házaspár egy alkalommal öntudatosan kikérte magának, hogy vagyonukat Orbánnak köszönhetik, állításuk szerint ők a saját lábukon állnak.
„Orbán Viktor és veje egy lépéssel közelebb került a börtönhöz” – reagált
Hadházy Ákos, az LMP társelnöke a hivatal jelentésére, melyben súlyos szabálytalanságokat tártak fel az Elios Zrt.
által 2011 és 2015 között elnyert, uniós
forrásból fizetett közbeszerzésekkel
kapcsolatban. A cég uniós pénzből az
utcai közvilágítást modernizálta több
városban. Az OLAF szerint olyannyira
szabálytalan voltak a Tiborczék által elnyert közbeszerzések, hogy a hivatal azt
javasolta, kötelezzék Magyarországot 40
millió euró visszafizetésére.
Hadházy Ákos, a trafikbotrány egykori kirobbantója két éve folyamatosan, hetente mutat be korrupciógyanús ügyeket
a Korrupcióinfó címmel (Orbánék „Kormányinfó”-jával többnyire egy napon,
csütörtökönként) tartott sajtótájékoztatókon. A civilben állatorvosként dolgozó ellenzéki politikus annak idején még
fideszes önkormányzati képviselőként
döbbent rá: a korrupciós visszaélések
nem egyszeri, rendkívüli esetek, hanem
a jelenlegi rendszer lényegét jelentik.
A Szekszárdon élő Hadházy az egykor
Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak
az érdekeltségi köréhez tartozó cég
helyi közvilágítási megbízása kapcsán
még fideszesként szembesült a baráti

Illusztráció: Pápai Gábor

A közös nevező részét képezi az is,
hogy évente a GDP 6 százalékát fordítsa a
kormány a költségvetésből az oktatásra, és
a fontos döntéseket kivétel nélkül széles
körű társadalmi egyeztetés előzze meg.

cégek napi gyakorlattá lett „helyzetbe
hozásával”.
Hadházy így fogalmazott: „Először
azt mondták, hazudok, aztán azt, hogy az
egy-egy kivételes korrupciós eset rendszerhiba, márpedig meggyőződésem,
hogy nem más, mint szervezett csalássorozat folyik a közpénzek lenyúlására.
Ráadásul a választókat sem lehet megvezetni: friss közvélemény-kutatás is
igazolta, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy a legmagasabb szintekről vezérlik ezeket az ügyeket”. Ezeknek
az ügyeknek – a politikus szerint – igenis lesz jogi következményük: „A Tiborczféle közvilágítási ügynek is: ugyanis, ha
vissza kell fizetnie Magyarországnak a
13 milliárd forint uniós támogatást, akkor
az annyit jelent, hogy minden magyar állampolgárnak 1300 forintot be kell dobnia a miniszterelnök fiának a bulijába...”
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Forrás: http://bozotharc.blog.hu/

lyeznék előtérbe. Elengedhetetlen a szabad intézményválasztás és átjárhatóság,
és a pedagógusok adminisztratív terheinek csökkentése, valamint megbecsültségük növelése is.

