
A magyar kormány egy kínai állami óri-
ásvállalattal szeretné megvalósítani a 
magyar felsőoktatás elmúlt évtizedeinek 
egyik legnagyobb beruházását, a sang-
haji elitegyetem, a Fudan budapesti kam-
puszának építését.

Az erről szóló minisztériumi előter-
jesztés szerint a kormány által 540 milliár-
dosra becsült építkezés jelentős részben 
kínai alapanyagokból, kínai munkával, 
nagyrészt kínai hitelből valósulna meg, 
amit Magyarország fizetne. A dokumen-
tumok szerint a kínai kivitelezőnek attól 
sem kell tartania, hogy nyílt versenyben 
másik cég nyeri meg a beruházást. A kor-
mányzati dokumentumok szerint ugyanis 
„a kivitelezés kizárólagosan kínai projekt-
ként valósítható meg”, a jogi szabályo-
zást illetően pedig „szükséges elérni azt 
a pontot, amelynek eredményeként a 
beruházással összefüggő folyamat már 
nem állítható le”. Vagyis már most gon-

doskodnak róla, hogy egy új kormány se 
tudja majd megállítani.

A kínai egyetem alapító okiratában a 
gondolatszabadságról és kutatási sza-
badságról szóló részeket 2019-ben a Kí-
nai Kommunista Párt iránti hűség kinyil-
vánításával helyettesítették.
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Hitelt veszünk fel Kínától, amiből 
egyetemet építünk Kínának  
És ez még nem minden. A Magyarországra települő kínai Fudan egyetem 
épületét nagyrészt kínai alapanyagból, kínai munkások építik majd fel. 
Nekünk csak annyi marad, hogy még a gyerekeink is fizethetik a 450 milli-
árdos hitel törlesztőrészleteit. 
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Azzal tudjuk elejét venni a járvány ter-
jedésének, ha minél többen megkapják 
a koronavírus elleni oltást. Ez talán az 
egyetlen kérdés, amelyben a kormány 
és az ellenzék is egyetért.

Létezik azonban egy oltásellenes 
kör: ők olyan téveszméket, rémhíreket 
terjesztenek, mint például, hogy az ol-
tás megöl, meddővé tesz, vagy hogy 
chipeket ültetnek be az oltással az 
emberekbe. Ezeknek annyi a való-
ságalapjuk, mint például annak, 
hogy a Föld lapos. Az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) ezeket 
egyértelműen cáfolja.

A Magyar Tudományos Aka-
démia Orvosi Tudományok 
Osztályának kutatói is kiálltak 
amellett, hogy a védőoltások a 
fertőző betegségek elleni küz-
delem leghatékonyabb eszkö-
zei. Mint közleményükben fogalmaztak, 

a védőoltással szemben meg-
nyilvánuló fenntartások nem 
támaszthatók alá semmilyen 

eddig ismert orvostudományi 
megfigyeléssel. A védőol-
tások kockázatai általában 
eltörpülnek a hatásosságuk-

hoz képest. A megalapozatlan 
és tudománytalan álhírek rontják 

a védőoltásba vetett bizalmat, és 
súlyosan veszélyeztetik a járvány 

leküzdésének lehetőségét. A há-
rom legnagyobb közösségimédia-

platform – a Facebook, a Twitter és a 
YouTube – közölte, hogy összehangolt 

támadást indítanak a koronavírus-vakci-
náról terjesztett ál- és rémhírek ellen. Ön 
se dőljön be nekik!

Forrás: www.qubit.hu

Csak oltással fékezhető meg a járvány

VISELJ MASZKOT!

Ne dőljünk be az oltásellenes, tudománytalan álhíreknek, mert ezeknek 
nincs alapjuk, és súlyosan veszélyeztetik a járvány leküzdésének lehe-
tőségét.
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Az új egyetem éppen azon a területen 
épülne fel, ahová egy magyar diákvárost 
terveztek 8-10 ezer kollégiumi férőhely-

lyel, ami megfizethető lakhatást biztosí-
tott volna a hazai egyetemistáknak. 

Forrás: www.direkt36.hu

Az első moratórium 2020. március 18-tól 
2020. december 31-ig tartott, de volt le-
hetőség a hosszabbításra is. Az első idő-
szakról a bankok most értesítőket, úgy-
nevezett lezáró leveleket küldenek, ezek 
olyan elszámolások, amit mindenki meg-
kap, még azok is, akik amúgy továbbra is 
benne maradtak a moratóriumban. 

A bankok azt tapasztalják, hogy na-
gyon sok ügyfél abban a tudatban volt, 
hogy az ő futamideje annyival hosszab-
bodik, mint amennyit a moratóriumban 

töltött, vagyis ha valaki haladékban volt 
10 hónapig, akkor majd 10 hónappal a 
korábban tervezett lejárat után fut ki a 
hitele. Nos, nem. A futamidő évekkel is 
meghosszabbodhat, és a nominálisan 
visszafizetendő kamat milliókkal nőhet.

A szabály ugyanis az, hogy az új (mo-
ratórium utáni) törlesztőrészlet és a meg-
fizetendő kamat együttesen nem halad-
hatja meg az eredeti szerződés szerinti 
törlesztőrészleteket. Vagyis ugyanannyi 
havi részlettel, csak tovább kell fizetni. 

Forrás: www.telex.hu 

Súlyos ára lesz 
a hitelmoratóriumnak 
Bár a bankok és a pénzügyi újságírók igyekeztek jó előre figyelmeztetni 
a moratórium (hitel-visszafizetési halasztás) hátulütőire, mégis a magyar 
ügyfelek csak most, a lezáró levelek elolvasásánál ismerik fel: ha 10 hó-
napig nem fizették a kamatokat, akkor nem 10 hónappal nő meg a hitelük 
futamideje, hanem akár 13-14, egyes esetekben 25-30 hónappal is.

Mészáros Lőrinc a világ 
leggazdagabbjai között

Magyarország leggazdagabb embere az 
egykori gázszerelő, Orbán Viktor barátja, 
Mészáros Lőrinc, aki az 1,5 milliárd dollár-
nyi (1500 millió dollár = 450 milliárd, vagy-
is 450 000 000 000 forint) vagyonával 
került fel a világ leggazdagabb embere-

inek a listájára. A második leggazdagabb 
Csányi Sándor 20 százalékkal lemaradva 
követi a maga 1,2 milliárd dollárjával. 

Összesen 2755 olyan ember van a vi-
lágon, akinek a vagyona meghaladja az 1 
milliárd dollárt. Forrás: www.portfolio.hu

Továbbra is Budapest az egyetlen a jú-
niusi foci-Európa-bajnokság rendezői 
közül, amelyik csordultig akarja tölteni  a 
Puskás Stadiont nézőkkel az oda meg-
hirdetett három csoportmeccsen és egy 

nyolcaddöntőn. A többi városban legfel-
jebb negyed- vagy félházzal játszanák 
a meccseket, csökkentve a fertőzésve-
szélyt. 

Forrás: www.444.hu 

Telt házas focimeccseket vállal 
Magyarország

A Szülői Hang nevű szervezet, a peda-
gógusok szakszervezetei és az ADOM 
Diákmozgalom ugyanazt követeli a kor-
mánytól: halasszák el az általános iskolák 
megnyitását is addig, amíg nem javul a 
járványhelyzet az országban. 

Bár érthető azoknak a szülőknek az 
aggodalma is, akik nem tudnak dolgoz-
ni a gyerek mellett, de ezt a kormánynak 
kellene kezelnie úgy, hogy pótolja a kieső 

bérüket, vagy legalább táppénzt ad erre 
az időszakra.  

A tiltakozást itt lehet aláírni:

https://szabad.ahang.hu/
petitions/vedd-meg-a-

pedagogusokat-a-gyermekek-
es-a-szulok-eletet

Az általános iskolákban is félnek

Félsikernek tartják a pedagógusok, szülők és diákok, hogy legalább a kö-
zépiskolákat nem nyitják ki április közepén.  Ám sokak szerint pont akkora 
a veszély az általános iskolákban is, mint a gimnáziumokban. 
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25,79 milliárd forintot költ a kormány a 
Gazdaságvédelmi Alapból templom-
felújításra − olvasható a szerdai Magyar 
Közlönyben. A program vezetője Semjén 
Zsolt egyházügyekért felelős miniszter-
elnök-helyettes. 

A kormány 2020 áprilisában hozta 
létre a Gazdaságvédelmi Alapot azzal a 

céllal, hogy a koronavírus-járvány miat-
ti válsághelyzetet ellensúlyozza. Azóta 
többször vontak el az alapból pénzt kü-
lönböző célokra, így honvédelemre, a ha-
táron túli gazdaság fejlesztésére, „nem-
zeti konzultáció”-ra, vadászati kiállításra, 
a Vár felújítására vagy az űrtevékenység 
támogatására.

Templomfelújítás 
a Gazdaságvédelmi Alapból
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