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Tüntetés a CEU-ért – Elüldöznék
a legjobb egyetemet
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Vajon kinek az érdekeit szolgálja, hogy a Magyarországon működő legkiválóbb felsőoktatási intézményt elüldözzék innen? Kinek jó az, hogy a
magyar fiatalok nem tanulhatnak Budapesten világszínvonalon, és nem
kaphatnak majd az egész világon érvényes és értékes diplomát? Orbán
Viktoron kívül kinek jó a Közép-európai Egyetem (CEU) tönkretétele?

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Egyre nehezebben juthatnak egyetemre
a szegényebb családok gyerekei
Durván csökken a felsőoktatási hallgatók száma Magyarországon 2005
óta. Akkor a teljes magyar népesség 4,2 százaléka, 2016-ban azonban
már csak 2,9 százaléka járt felsőfokú képzésre valamilyen főiskolára vagy
egyetemre.
tartanak, hogy a modellt a kormány a teljes felsőoktatásra kiterjeszti majd.
Az Európai Unióban csak Magyarországon
csökkent a diplomások aránya a 25–34 éves fiatal felnőttek körében az elmúlt években.
Szinte mindenhol csökkent a hallgatók
száma, de a keleti megyékben lakó
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A magyar kormány október elején jelentette
be, hogy 2020-tól nem lesz államilag támogatott hely a Corvinus Egyetemen, de állítólag
lesz majd alapítványi ösztöndíj, tehát nem kell
mindenkinek fizetnie az oktatásért. Szakmai
körökben és a közvéleményben is sokan attól
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Forrás: www.atlatszo.hu
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A magyar hallgatók arány a teljes népessége alapján

A cél természetesen a CEU-n tanulók, az
ide felvételezők elbizonytalanítása és hosszú
távon az egyetem teljes ellehetetlenítése.
Ez az egyetem milliárdokat adózik a magyar államnak, kutatási pénzeket szerez az
országnak, munkát ad több száz magyar embernek, az itt tanuló külföldi diákok itt bérelnek lakást, itt költik a pénzüket, és viszik a jó
hírét Budapestnek.
A Fidesz és Orbán Viktor ugyanis képtelen elviselni, hogy valami tőlük függetlenül,
autonóm módon működjön. Hiába tiltakozik
az Európai Unió, hiába küzd a CEU-ért az új
amerikai nagykövet, Orbán csak az erőből ért.
Senki ne higgye, hogy ez csak a CEU
ügye. Minden intézmény, amit nem tudunk
megvédeni, a többiek helyzetét rontja tovább. Ne legyenek illúzióink, ha nem állítjuk
meg Orbánt, akkor mindenki sorra kerül, aki
szabadon és függetlenül akar tanulni, gondolkodni és kutatni.
Tüntetés a CEU-ért: 2018. november 16.,
péntek, 18:30, Budapest, Egyetem tér. (Szervező a Momentum Mozgalom).

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A kormány szokásához híven összevissza
hazudozik CEU-ügyben is, hogy elbizonytalanítsa még a közügyek iránt érdeklődőket
is. Pedig a helyzet nem annyira bonyolult. A
Soros György által létrehozott és a saját pénzéből működtetett egyetem ellen 2017 márciusában indította meg a támadást Orbán
Viktor és a Fidesz az úgynevezett CEU-törvénnyel. Ez az új jogszabály korábban nem
létező feltételeket szabott ahhoz, hogy az
egyetem háborítatlanul tovább működhessen.
Ezek között a feltételek között szerepelt,
hogy külföldön is folytasson képzést, amit
államközi szerződés támaszt alá. A CEU ezt
is teljesítette, New Yorkban indított el új képzést, és megnyerte az ottani államot, hogy
kössön ez ügyben szerződést Magyarországgal. A kész dokumentum hosszú hónapok óta vár aláírásra. Orbán Viktor azonban
mindeddig nem írta alá. Miközben alvezérei
cinikusan azzal vádolják a CEU-t, hogy még
mindig nem teljesítette a szükséges feltételeket.

69. szám (II. évfolyam/46.) | 2018. november 14.

Mentegetik a miniszterelnök vejét
Valaki biztosan hazudik. Az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) rengeteg bizonyítékkal alátámasztva felkérte a magyar hatóságokat, hogy
kezdjenek nyomozást, mert megalapozott gyanú szerint az Elios cégen
keresztül uniós pénzeket loptak el. Az ügyben érintett Tiborcz István, a
miniszterelnök veje is. A magyar nyomozóhatóságok viszont a napokban
lezárták az ügyet, mert szerintük nem történt bűncselekmény.
Brüsszelben meglepődtek a magyar
hatóságok döntésén, a kormány szerint
viszont bebizonyosodott, hogy az Eliosjelentés nem volt más, mint egy brüsszeli
kampányjelentés. A rendőrségi vizsgálat
alaposságát kérdőjelezi meg, hogy Hódmezővásárhely és Siófok is jelezte, ahol
dolgozott a közvilágítás korszerűsítésén
az Elios cég, hogy a rendőrség még a náluk lévő iratokat sem kérte ki.
Megszólalt az ügyben az OLAF, az európai csalás elleni hivatal is. Mint írták, a
nemzeti igazságszolgáltatás feladata eldönteni, hogy követi vagy sem az OLAF
által megfogalmazott ajánlásokat. Ha vi-

szont nem indul eljárás nemzeti szinten,
az nem érvényteleníti az OLAF megállapításait vagy a pénzügyi visszaélésre talált bizonyítékokat. Az Európai Bizottság
jelenleg is nyomon követi az ügyben tett
megállapításokat.
Magyarul: nem törődnek bele, hogy
hülyének nézik őket. A csalással szerzett
13 milliárdot pedig visszafizettethetik –
persze nem Tiborcz István fog fizetni, hanem a magyar adófizetők.
A Főnix mozgalom november 12-én
a Nemzeti Nyomozó Iroda épülete előtt
tiltakozott.

Cafeteria: a szakszervezetek nem
érik be ingyen meccsjeggyel
Nem cirkusz- és meccsjegyet, hanem a legnépszerűbb és leghasznosabb
cafeteriatételek megtartását követelik a szakszervezetek – közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség, miután az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke törvénymódosításában csak a belépők adómentességének megtartását javasolta.
Rengeteg szakszervezeti tag és szimpatizáns tüntetett a napokban a cafeteriarendszer megadóztatása ellen. Mert
ennek hatására éppen a legnépszerűbb
elemek szűnnének meg, egyebek között
a lakhatási beiskolázási és utazási támogatás. Mindez legalább kétmillió munkavállalót érint, akik évente 80-90 ezer forinttal kapnának kevesebbet.
A tömeges demonstrációt követően
az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes vezetője, Bánki Erik képvi-

selő egy törvénymódosításban cinikusan
azt javasolta, hogy a munkáltatók továbbra is adómentesen vásárolhassanak
dolgozóik számára belépőt a sport- és
kulturális rendezvényekre, de átvállalhassák akár a könyvtári beiratkozási díjat
is. Közismert, hogy ezek voltak a legkevésbé keresett cafeteriatételek. A szakszervezeteket nem lehet elhallgattatni
ingyen meccsjegyekkel. A tüntetéssorozat folytatódik – ígérik az érdekvédők.
Forrás: www.napi.hu
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Így nyert meg Orbán veje minden pályázatot
Így természetesen
minden pályázatot
az Elios Zrt nyer meg
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önkormányzat
hirtelen korszerűsíteni
akarja a közvilágítását
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Pályázatot írnak ki, amelyeken legalább
3 cégnek kell elindulni. Mindegyik cég pontosan
5 és 7 százalékkal drágább ajánlatot tesz, mint
a miniszterelnök vejének a cége, az Elios Zrt

Lakókocsit vett a Kétfarkú Kutya Párt egy győri
hajléktalannak
A Kétfarkú Kutya Párt már korábban pályázatot hirdetett arra, hogy mire költsék el az
államtól kapott kampánytámogatást. Most
a Facebookon adtak hírt arról, hogy: „Violettának volt egy üres telke Győr szélén, vettünk
félmillióból egy lakókocsit, itt lakik azóta

Robi, aki eddig hajléktalan volt. Azóta lett
munkája, és már ő vesz kaját annak a kutyának is, akit egyik éjjel bedobott valaki hozzá.”
A párt a jövőben még több lakókocsit szeretne vásárolni erre a célra.
Forrás: www.hvg.hu
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