El kell vinnünk az ott élőkhöz is
a valódi híreket!

202. szám (V. évfolyam/22.) | 2021. június 1.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Mit tudsz tenni?
• Kirándulj velünk kistelepülésekre
Nyomtass te is! hetilapot osztani!
• Nyomtasd ki a honlapunkról és terjeszd
Budapesten a Fudan-különszámot!
• Vidd el vidékre az előválasztási
különszámunkat!
• Küldj támogatást, hogy minél többet tudjunk
nyomtatni a kormány által elhallgatott hírekből!
Infó: nyomtassteis.hu/anyagi-tamogatas

Találkozz,
ismerkedj,
barátkozz velünk!

CSATLAKOZZ MIELŐBB

a pártoktól független civil kezdeményezéshez,

a Nyomtass te is!
mozgalomhoz!

Minden második
(páratlan) héten
kedden, 19 órától a Bobek
Caféban (1075 Budapest,
Kazinczy u. 53.)

nyomtassteis

nyomtassteis.hu/jelentkezes

Már nagyon várunk!
nyomtassteis www.nyomtassteis.hu

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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Ehhez szükség van RÁD IS!
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Kínai egyetem vagy
magyar Diákváros?
Most ön is szavazhat!

N
A
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A szakértők és a magyar társadalom is értetlenül áll az Orbán-kormány terve
előtt, ami szerint Kínától vennénk fel több százmilliárdos kölcsönt azért,
hogy a hitelből számukra építsünk egyetemet Budapesten. Ezért most az
itt élőket kérdezi meg a fővárosi és az érintett kerületi önkormányzat, hogy
akarnak-e a magyar egyetemistáknak olcsó lakhatást biztosító Diákváros
helyett egy kínai egyetemet.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere és Karácsony Gergely főpolgármester 2021. június 4. és 13. között
fővárosi konzultációt kezdeményez a Diákváros és a Fudan Egyetem projektekhez kapcsolódó beruházásokról. Mert
úgy vélik, egy ekkora beruházásról minden budapestinek joga van véleményt
nyilvánítania. A konzultáció lebonyolítására az aHang közösséget kérték fel. A budapestiek interneten
és személyesen is szavazhatnak
majd.
A magyar kormány egy kínai
állami óriásvállalattal szeretné
megvalósítani a magyar felsőoktatás elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb beruházását, a sanghaji

elitegyetem, a Fudan budapesti kampuszának építését.
Az erről szóló minisztériumi előterjesztés szerint a kormány által 540
milliárdosra becsült építkezés jelentős
részben kínai alapanyagokból,
kínai munkával,
Illusztráció: Pápai

A 2022-es választás
a kisfalvakban dől el!

Nyomtasd, másold, terjeszd!
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döntő részben Kí- Azok alapján amit eddig hallott az ügyről, inkább támogatja kinyilvánításával
vagy inkább ellenzi, hogy a kormány kínai egyetemi kampuszt
helyettesítették.
nától felvett köl- építsen Budapesten? (hallott róla, %)
Forrás: Republikon
A kínai egyecsönből valósulinkább támogatja
inkább ellenzi
NT/NV
tem éppen azon a
na meg, amelyet
területen épülne
majd Magyaror7
fel, ahová egy magyar Diákvárost
szágnak kell visszaﬁzetnie.
27
terveztek 8-10 ezer kollégiumi
A kínai egyetem alapító
férőhellyel, ami megﬁzethető
okiratában a gondolatszabad66
lakhatást biztosított volna a haságról és kutatási szabadságról
zai egyetemeken tanuló vidéki
szóló részeket 2019-ben a Kídiákoknak.
nai Kommunista Párt iránti hűség
Forrás: www.nyomtassteis.hu

A Hídépítő utcából Dalai láma utca, a
Helyi kikötő útból pedig Ujgur mártírok
útja lett. De lesz még Szabad Hongkong
út és Hszie Si-kuang püspök út is. A táblákat már június elsején átcserélték.
Forrás: www.telex.hu

Vezető közgazdászok tiltakoznak a Fudan ellen
Az ismert közgazdászokból álló „tizenötök” csoport egyértelműen
kimutatta, hogy miért ráﬁzetéses Magyarország számára a Fudan Egyetem
budapesti letelepítése és működtetése.
Az 540 milliárd forintra becsült beruházás összege 90 milliárd forinttal több,
mint amennyit a magyar állam a teljes
felsőoktatásra összesen szánna a jövő
évi költségvetésben. Szerintük hamis a
magyar kormány érvelése, hogy egy ilyen
egyetem kampuszának Magyarországra
jövetele „minden pénzt megér”.
Mint érvelnek, az építésre felvenni kívánt 450−580 milliárd forint közötti kínai
hitel kamata hatszorosa lenne annak az
uniós hitelnek, amelyet arra hivatkozva
nem vett igénybe a magyar kormány, hogy
nem akar túlzottan eladósodni. Ráadásul a
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A 2021. június 4. és 13. között zajló fővárosi
konzultáción online és személyesen is lehet majd
szavazni. Utóbbit a Budapest különböző pontjain
felállított sátrakban tehetik meg azok, akik
véleményt szeretnének nyilvánítani.

A kérdések

Az Ujgur mártírok útja
Több közterület átnevezését kezdeményezte Baranyi Krisztina, Ferencváros
polgármestere a kínai Fudan Egyetem
budapesti központjának tervezett helyszínén. Az új nevek nem fogják elnyerni a
kínai pártvezetés tetszését.

Hol és hogyan szavazhat?

hitelfeltételek ismerete elengedhetetlen
lenne egy ilyen méretű, nemzedékeket
eladósító beruházás esetén.
A Fudan működtetése 2023−2027 között 100 milliárd forintot igényelne, ezt
követően pedig évente további 15,5 milliárd forint veszteségtérítést.
Miután a Fudanon és a magyar egyetemeken oktatók bére között körülbelül
tízszeres különbség lenne, ez elcsábítaná a hazai egyetemek legjobb oktatóit,
ami behozhatatlan hátrányt jelentene a
magyar felsőoktatás számára

1. Egyetért-e azzal, hogy a Diákváros
ne az eredeti tervek szerint és helyszínen épüljön meg?
2. Egyetért-e a kínai Fudan Egyetem
budapesti központjának létrehozásával?
3. Egyetért-e azzal, hogy a magyar
állam hitelt vegyen fel vagy költségvetési forrást biztosítson a kínai
Fudan Egyetem budapesti központjának megépítésére?
4. Egyetért-e azzal, hogy Magyarországon olyan egyetem működjön
közpénzből, amely nem nyújt ingyen képzést magyar diákoknak?

Kik vehetnek részt?
Minden 14 év feletti, fővárosi állandó lakhellyel vagy tartózkodási címmel rendelkező polgár. A 18 alattiak
csak személyesen, szülői nyilatkozattal szavazhatnak.

Hogyan lehet konzultálni?
Mobilapplikációval: egy egyszerű
alkalmazás segítségével, amelynek
használatához szükség lesz az ügyfélkapus azonosítóra. Online szavazat
leadása csak a lakcímkártya szerinti

állandó budapesti lakóhellyel lehetséges.
Személyesen: az e célból felállított
budapesti sátrakban, lakcímkártyával
és fényképes igazolvánnyal.
(Minden további technikai tudnivaló az aHang oldalán található meg,
valamint onnan tölthetők le a mobilapplikációk is: https://terjed.ahang.
hu/campaigns/konzultacio

Hol lesznek a szavazósátrak?
I. kerület, Batthyány tér
II. kerület, Széll Kálmán tér
V. kerület, Deák Ferenc tér
V. kerület, Nyugati tér
VI. kerület, Hunyadi téri piac
(hétvégén)
VI. kerület, Oktogon
VIII. kerület, Blaha Lujza tér
VIII. kerület, Harminckettesek tere
IX. kerület, Boráros tér
IX. kerület, Ferenc tér
IX. kerület, Kálvin tér
IX. kerület, Nagyvárad tér
IX. kerület, Nehru park (hétvégén)
X. kerület, Örs vezér tere
XI. kerület, Bikás park
XI. kerület, Móricz Zsigmond körtér
XIII. kerület, Lehel piac (hétvégén)

Forrás: www.ahang.hu

3

2021. 06. 02. 7:59:12

