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DÉLMAGYARORSZÁG

Öt szegedi képviselője van a Független
Diákparlamentnek. A hétvégi plenáris ülésre már
konkrét javaslatokkal mennek.
Öt szegedi nyert mandátumot a Független Diákparlament demokratikus
szavazásán. A harmadik éve működő országos szervezet célja, hogy
összegyűjtsék a diákok véleményét, és azt továbbítsák a parlament felé.
Középiskolások, egyetemi és főiskolai hallgató, öregdiákok, szülők és tanárok is
tagjai a parlamentnek, amely az idei tanévben először a hétvégén, a fővárosi
Teleki Blanka Gimnáziumban tart plenáris ülést.
A diákparlamentben Szegedről két középiskolás is helyet kapott. Szabados Lili
az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola végzőseként az érettségit és a
diákok túlterheltségét választotta témájának. Molnár Bence a Deákgimnáziumban 11. évfolyamos. Ő a kedvezőtlen órarendek és a túl sok tanítási
óra ellen emeli fel a hangját.
Tarnay Kristóf Ábel már az előző évben is képviselő volt. Akkor még
középiskolásként, idén már az SZTE kommunikáció- és médiatudomány szak
elsőéveseként képviseli a diákok érdekeit – elsősorban azokét, akik úgy
gondolják, igazságtalan, hogy bár hivatalosan nincs tandíj, a hallgatók
többségének mégis sokba kerül, hogy a felsőfokú oktatásban részt
vehessenek.
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Puskás Krisztina szülőként tagja a diákparlamentnek, egyúttal a Szülői
Összefogás Gyermekeink Jövőjéért szervezetet is képviseli. Mint mondta, céljuk
a szülők, diákok és pedagógusok együttműködésének erősítése. A szervezet
csütörtökön meg is tartja első akcióját, erről azonban részleteket egyelőre nem
árult el.
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A diákparlament ötödik képviselője Dudás Beáta, ő nem volt jelen a
sajtóbemutatáson.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Vízben áll a Tiszavirág üdülőtelep - kezdi átvenni a hatalmat a Tisza
Még a hűtőben is kábítószert rejtegetett a szegedi fér - fotók, videó
Megfejthetetlen rövidzárlat Kielben
Nincs már semmi látnivaló - emléktábla lett a hirdetőből
Keletiek küzdenek tekében

Témák:

Szeged

Két halálos áldozata van a délfranciaországi túszejtésnek, amit
Macron terrorcselekménynek nevezett
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!
Szegediek az országos független diákparlamentben
Megosztom a cikket

1 megosztás

Rókus, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 35 m2,
10.990.000 Ft
Részletek »

Szeged Belváros,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 59 m2,
15.490.000 Ft
Részletek »

Hozzászólok a cikkhez

Még több ingatlan »

2 hozzászólás
Déliapró
Autó, Használt autó
Albérlet, Lakás, Családi ház
Számítástechnika, Mobil

Olvasta már?

Háztartási gépek
Mezőgazdasági gépek, Szerszámok
Állat, növény
Utazás, üdülés

havazás

ingatlanbazár

ufo

Négy órát feküdt a hóban,
Mi folyik Makkoserdő soron? Ufót lmeztek Mexikóban mire észrevették - kertjében Egy mellbevágóan szép
Videó
fagyott ha...
lakás, ami azon...

Társkeresés
Még több apróhirdetés »

Csongrád megyei állások
AWI hegesztő
Cukrász, Szeged
Eladó-pénztáros, Szeged
Anyagmozgató, Szeged

Szeged

Órákig bénította a
forgalmat Mórahalomnál
egy keresztbe fordult k...
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autószalon

Tesztelje hétvégén a Captur- A Mercedes főnöke szerint a
t ingyenesen!
FIA-nak komolyan kell
vennie a Ferrar...

Csomagoló üzemi dolgozó, Szeged
.Autószerelő
Csongrád megyei állások »

Szegedi programok
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