Nyomtasd, másold, terjeszd!

TÜNTETÉS A CEU MELLETT
Helyszín: Budapest, Egyetem tér
Időpont: 2018. november 16. péntek, 18.30
Nem adjuk a jövőnket, nem adjuk a CEU-t! címmel ismét szolidaritási
tüntetést szervez a CEU mellett a Momentum Mozgalom.
A megmozdulást a Nyomtass te is! mozgalom is támogatja.
Akiknek számít a szabadság, a tudás és az ország jövője, annak ott a helye!
Aki nem tud részt venni a budapesti megmozduláson, találja meg saját
egyetemén, főiskoláján a tiltakozás módját!

LEGYÉL TE IS A SZABAD SAJTÓ ÖNKÉNTES
TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! mindössze egy félbehajtott A4-es lap, amelyre a még
megmaradt független média híreiből állítunk össze hétről hétre válogatást.
A Nyomtass te is! hetilap célja valódi információk eljuttatása olyan
kistelepülésekre, ahol csak a kormány üzeneteivel találkoznak az emberek.
A lapot bárki letöltheti a világhálóról a
www.nyomtassteis.hu
weboldalon, sokszorosíthatja és terjesztheti.
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom.
Gyere velünk osztani a lapot, vagy nyomtass, másolj, sokszorosíts, terjeszd a
lapot a környezetedben, vagy amerre jársz!
De azt is köszönettel vesszük, ha pénzt utalsz, hisz’ minden forinttal egy
újabb példány kinyomtatásához járulsz hozzá!
Számlaszámunk: Magnet Bank 16200223-10026139-00000000)
Jelentekzz, állj közénk!: info.nyomtassteis@gmail.com

CSATLAKOZZ! MINDEN DEMOKRATÁRA SZÜKSÉG VAN!

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
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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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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A magyar felsőoktatás
szabadságát védjük, amikor
a CEU-ért harcolunk

CEU

m
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Vajon kinek az érdekeit szolgálja, hogy a Magyarországon működő legjobb
egyetemet elüldözzék innen? Kinek jó az, hogy a magyar fiatalok nem tanulhatnak itthon világszínvonalon és nem kaphatnak majd az egész világon érvényes és értékes diplomát? Orbán Viktoron kívül kinek jó a KözépEurópai Egyetem (CEU) tönkretétele?
A kormány szokásához híven összevis�sza 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 addig 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. „A jó munkához
idő kell” – mondta cinikusan
Orbán Viktor –, és mindeddig nem írta alá. Miközben
alvezérei cinikusan azzal
vádolják a CEU-t, hogy még
mindig nem teljesítette a szükséges feltételeket.
A cél természetesen a CEU-n tanulók, az ide felvételezők elbizonytalanítása és hosszú távon az egyetem teljes
ellehetetlenítése.
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lemnek. A Magyar Tudományos Akadémia megtámadása, a nemek társadalmi
szerepét vizsgáló (gender) szak betiltása, a kancellárok kinevezése az egyetemekre, a Corvinus furcsa magánosítási
terve mind-mind egy újabb lépés. A Fidesz és Orbán Viktor ugyanis képtelen
elviselni, hogy valami tőlük függetlenül,
autonóm módon működjön. Hiába tiltakozik az Európai Unió, hiába küzd a CEUért 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.
– nyomtassteis! –

Riasztó a lemorzsolódás
az egyetemeken, főiskolákon
Minden második egyetemi, főiskolai hallgató mindenféle „papír”, diploma
és abszolutórium nélkül távozik a felsőoktatásból – derül ki az Oktatási
Hivatal legfrissebb felsőoktatási elemzéséből, amely a 2010–2015 időszakot vizsgálta.
A műszaki alapszakosok alig több mint
41 százaléka fejezte be sikeresen a tanulmányait, de a többi képzési területen sem
sokkal jobb a helyzet. A 2010-ben felvettek
mindössze 53,5 százaléka fejezte be sikeresen a tanulmányait 2015-ig, 33,6 százalékuk lemorzsolódott, a maradékot pedig az
„egyéb” kategóriába sorolták az elemzők
(tehát később lehet, hogy még befejezi).
Az esti és levelező tagozatosok közül
csak minden harmadik hallgató szerzett
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végzettséget. Ráadásul a probléma éppen
azokat a képzési területeket érinti leginkább, amelyeket a kormány preferál, így
például a műszaki és az informatikai, az
orvosi és egészségtudományi, valamint
az agrárszakokat, míg a bölcsész- és művészeti szakokon, valamint a pedagógusképzéseken sokkal kisebb azoknak a száma, akik diploma és abszolutórium nélkül
hagyják el az egyetemet.
Forrás: eduline.hu

Hová tűntek a fiatalok a hazai
felsőoktatásból?
2017-ben összesen 105 868-an jelentkeztek
egyetemre-főiskolára.
Hat éve még több diákot vettek fel
a felsőoktatási intézmények, mint
ahányan 2017-ben jelentkeztek. Van
olyan gimnázium, ahonnan a végzősök több mint harmada külföldi
egyetemre ment.
A jelentkezők száma alulmúlja a 2016-os
számot, akkor 111 ezernél is többen jelentkeztek az általános felvételi eljárás
során, és közel 75 ezer diákot fel is vettek.
Éveket kell visszamenni a mainál jelentősen magasabb jelentkezői számokért:
2011-ben még több mint 140 ezren adták
be a jelentkezési lapot, és 110 ezer diákot
vettek fel. 2002 és 2004 között 164 és 167
ezer között mozgott a jelentkezők száma,
és bőven 100 ezer fölött a felvetteké.
Hogy miért nem jelentkeznek a fiatalok a hazai felsőoktatásba, ennek okai
között találjuk, hogy egyes felmérések
szerint négyből egy középiskolás a hazai
helyett a külföldi továbbtanulás mellett

dönt. A külföldi továbbtanulás továbbra
is népszerű a magyar egyetemisták körében, jelenleg mintegy 10 ezren tanulnak főként nyugat-európai és amerikai
egyetemeken.
Van gimnázium, ahonnan a végzősök
több mint harmada külföldi egyetemre
ment tavaly.
„Aki az érettségi után közvetlenül kül
földi intézménybe felvételizik, nagy valószínűséggel kint is építi fel a szakmai
karrierjét” – véli diákjai életpályája alapján Molnár Katalin, a HVG középiskolai
rangsorában rendre előkelő helyen végző budapesti Radnóti Gimnázium igazgatója. Mára már mindennapi gyakorlat lett,
hogy az „elit” gimnáziumokból a diákok
egy része külföldi felsőoktatási intézményt céloz meg. A Radnótiból a tavaly
végzettek 38 százaléka felvételizett külföldre, s fel is vették őket.
A legtöbb célországban 5–15 százalékkal emelkedett a magyar egyetemisták száma. A legnépszerűbb ország
továbbra is Ausztria, Németország és az
Egyesült Királyság – derül ki az Engame
Akadémia kutatásából.
Forrás: eduline.hu, viennalife.hu

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.
Az már a pszichológia tárgya, hogy
miért harcol ilyen elkeseredetten Orbán
Viktor Soros György ellen, aki a saját pénzén taníttatta őt Angliában, aki neki és
családjának több évig megélhetést biztosított, és aki az egész Fideszt bőkezűen
finanszírozta a rendszerváltás idején.
(Csak zárójelben kérdezzük meg azt
is: melyik fideszes újgazdag költ milliárdokat a saját pénzéből arra, hogy magyar
diákok Budapesten is tanulhassanak világszínvonalon?)
A CEU elleni harc csak egy állomása
a tudomány függetlensége elleni küzde-
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