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Duna Aréna, Dagály –
méregdrágán, nagy késéssel

Volt egy közkedvelt termálvizes, egész évben
nyitva tartó, naponta ezernyi ember által használt strand, a Dagály. A kormány 2015-ben úgy
döntött, hogy semmi nem számít, csak az akarat. Az eredetileg tervezettnél korábban meg
kell rendezni a vizes vb-t.
Budapest egyik legnépszerűbb strandját
2016 szeptemberében bezárták, hogy a területén felépülhessen a majdani Duna Aréna.
A strand árnyat adó fáinak nagy részét kivágták.
A tervezettnél jóval többért, erőltetett tempóban 2017 júliusára elkészült egy ormótlan
épület.
Magára a parkolóház kinézetűre sikeredett
Duna Aréna építésére úgy 46 milliárd Ft-ot költöttek legalább, ám a vizes VB-re a becsült adatok alapján legkevesebb 130 milliárd Ft közpénz
ment el, nem kizárt, hogy akár több is. A magyar
felsőoktatás éves költségvetése általánosan
185 milliárd forint körül mozog, melyet 27 állami
intézmény használ fel. Vessük csak össze!
Hivatalosan többször elhangzott: a vb-t
követően az úszóközönség is használatba ve-
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Másfél millió magyar készül
elhagyni az országot
A magyarok 15 százaléka tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát. Ez 1,2 millió embert, családtagokkal együtt pedig mintegy másfél
millió főt jelent. Legtöbben a Fidesz kormányt jelölték meg az elvándorlás legfőbb okaként – derült ki a Publicus Intézet országos reprezentatív
kutatásából.
A fiatalok körében tervezik a legtöbben (41
százalék), hogy külföldön próbálnak szerencsét. Ez mintegy 580 ezer, harminc év
alatti potenciális kivándorlót jelent.
A megkérdezetteknek átlagosan hét
közeli családtagja vagy ismerőse vándorolt külföldre az elmúlt néhány évben, és
majdnem nyolc fő vállal tartósan munkát a
határokon kívül. Mindkét szám jelentős nö-

vekedés a tavalyi méréshez képest – mutattak rá a kutatók.
A megnövekedett kivándorlásért legtöbben a Fidesz kormányt (24 százalék), a
magasabb külföldi fizetéseket (22 százalék), illetve az alacsony hazai béreket (22
százalék) jelölték meg, mint kiváltó okot.
A Publicus tavalyi mérése során az alacsony fizetés volt az elsődleges indok.
Forrás: www.vasarnapihirek.hu
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heti az uszodát. De eltelt közel egy év és az
uszoda kapui zárva maradtak, mígnem 2018.
július 20-án váratlanul bejelentették: az úszóközönség hétfőtől szombatig 11-14 óra között
használhatja az egyik medencét. Sőt az augusztusi kánikulára tekintettel kibővült ez az idősáv
napi 5 órára, 10-15 között. Csodálatos!
Mindeközben egy ifjúsági boksz-viadal miatt ismét bezár az uszoda, mert pont egy újonnan épített fedett uszoda a legalkalmasabb
helyszín egy küzdősportos viadalnak. A Duna
Aréna rendezvényházzá alakul át.
A nyár végén, egy év késéssel, augusztus
17-től a Dagály Strandfürdő is kinyitott. A belépőjegyek a korábbinál kissé drágábbak lettek:
hétköznap 2500, a hétvégén 2700 FT.

Forrás: hir24, index, hvg, eduline

A sok tízmilliárdért épített uszodába
még mindig csak pár órára engedik
be a nagyközönséget, míg az udvarán lévő Dagály strandot éppen a
nyár végére sikerült megnyitni.
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A Független Diákparlament idén újra megpróbálja tárgyalóasztalhoz ültetni az oktatásirányítás illetékeseit. A diákképviselet azt reméli, érdemben foglalkoznak a tanulók véleményével.

Miközben megállás nélkül folyik a kormányzati gyűlölködés a külföldiek
ellen, a valóság más. Az égető munkaerőhiány miatt egyre több tehenészetben foglalkoztatnak indiai vendégmunkásokat.

A minisztérium előtt a diákok
újabb javaslatai

Indiai vendégmunkások mentik
meg a magyar tehenészeteket

Bár két évvel ezelőtt még megriasztotta
a helyieket az idegenek megjelenése az
egyik faluban, és tojással meg is dobálták
a szálláshelyüket, mostanra elfogadták
őket. Az egyik gazdaság vezetője teljesen
elégedetten nyilatkozott a munkások-

ról, s elmondta: a nyelvi nehézségeket
okostelefonnal hidalják át. Bár úgy tűnik,
az ott élők már megbékéltek az „idegenekkel”, munkaadóik mégsem szerették
volna, ha az újságírók találkoznak velük.
Forrás: www.hvg.hu

Az egyetemi hallgatók harmada
anyagi okok miatt kényszerül
abbahagyni a tanulmányait
Szeptemberben több tíz
ezer diák léphet be a felsőoktatásba, de sokan
lesznek, akiknek idő előtt
kell majd otthagyniuk.

Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási jelentése szerint a
hallgatók felének állja tandíjukon felüli költségeit a családja, azonban, az OTP felmérése szerint a családok többsége
nincs felkészülve ilyen mértékű
anyagi terhekre. Ezért a hallga-

tók harmada anyagi okok miatt
nem tudja majd befejezni tanulmányait.
Az egyetemi városokba költöző
hallgatók kiadásait az albérletárak
olyan
mértékűre növelik, hogy a
gyerekek támogatása komoly terhet
jelent a családoknak:
a nem kollégista diákok
megélhetési költsége az Oktatási
Hivatal jelentése szerint átlagosan havi 138 000 és 163 000 forint
között van.

Augusztus 1-jén digitális és nyomtatott
formában is átnyújtotta a 2017/2018-as
érdekképviseleti munkájának eredményét,
az idei komplex oktatáspolitikai javaslatcsomagját a Független Diákparlament
(FDP) az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Az FDP választott képviselőkből álló,
önszerveződő civil diákképviselet, amely
az államtól és a pártoktól is független.
A szervezet vezetése, a minden évben demokratikusan, online megválasztott kép
viselőkből kerül ki. Őket segítik az oktatás
többi szereplőit képviselő hallgatók, szülők, tanárok és öregdiákok. Szavazni minden itthon tanuló diák tud. Hogy minél többen meg is tegyék ezt, az FDP idén ismét
országjáró turnéra indult. Közösségi médiás szavazás alapján tíz települést járnak
végig, hogy a diákokkal megismertessék a
szervezet felépítését és működését.

A képviselők ősszel alakuló plenáris ülésen vetik föl az általuk és környezetük által
tapasztalt legfontosabb problémákat, melyekre a demokratikusan megválasztott bizottságok évközi munkája során megoldási
javaslatokat dolgoznak ki. Ezekből a tavaszi
plenáris után áll össze a javaslatcsomag,
és ez kerül a döntéshozók asztalára – már
amennyiben ebben ők is partnerek. Sajnos
eddig nem ezt tapasztaltuk. Az FDP azonban
nem adja fel, továbbra is mindent megtesz
azért, hogy ez megváltozzon. A pontok között
sok a visszatérő elem: ilyen a túlterheltség, a
tananyag modernizációja, a diákképviseletek iskolai döntésekbe való beleszólásának
visszaadása, vagy éppen a menzán kapható
ételek minőségének kérdése.
Tarnay Kristóf Ábel
Kommunikációs koordinátor, Független Diákparlament
www.diakparlament.hu

VAN MÉG KÉRDÉS?
61-en voltak kiváncsiak a Puskás és a Kisvárda meccsére.
A két csapat 20 milliárd forint TAO pénzt kapott.
22-ből 13 légiós volt a pályán, 0 saját nevelésű.

Forrás: www.merce.hu
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