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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

De miért lenne ez baj, nem mindegy, hogy 
kinek a kezében van az MTA kutatóháló-
zata? Nagyon is fontos kérdés ez, hiszen 
nem véletlenül garantálják normális or-
szágokban a kutatás szabadságát. A po-
litika ugyan mindenhez érteni vél, de azt 
mégsem tudja előre megmondani, hogy 
mit érdemes kutatni, milyen területen 
születnek majd jelentős eredmények. Ezt 
rá kell bíznia a tudósokra. A történelem azt 
bizonyította, hogy soha nem vezetett jóra, 
amikor a politikusok közvetlenül beleszól-
tak a tudomány ügyeibe.

A következő uniós pénzügyi ciklusban 
óriási pénzek érkezhetnek Magyarország-
ra kutatás-fejlesztésre. Sokak szerint iga-
zából ez izgatja a kormányt. Szeretné, ha 
ezek a pénzek nem tőle független intéz-
ményekhez kerülnének, hiszen úgy nehe-
zebben férhetnének hozzá a forrásokhoz.

A kiszivárgott dokumentumokból 
egyebek mellett kiderül, hogy az MTA-ról 

leválasztanák mind a 15 kutatóintézetét, 
és létrehoznának egy új, állami hálóza-
tot, amit egy 13 fős testület fog irányítani. 
Ennek elnökét Orbán Viktor személyesen 
nevezné ki. Ráadásul ez a testület dön-
tene a kutatóhelyek átszervezéséről és 
megszüntetéséről is. Végül törvényi erő-
vel köteleznék az Akadémiát, hogy ingye-

A Tudományos Akadémiát is 
elfoglalja a kormány  

Erővel venné el a kormány a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutató-
intézeteit augusztus elsejével. Palkovics László Innovációs és Technológiai 
Minisztériuma (ITM) csak az uniós választásig akart várni azzal, hogy beke-
ményítsen a magyar tudományosság sorsáról szóló vitában. 

A napokban tornádót fotóztak Debrecen 
mellett, a várost pedig özönvízszerű eső 
öntötte el, sok helyen eltüntetve a járdá-
kat a szem elől. Jelen szöveg írásakor a 
meteorológiai előrejelzések semmi jóval 
nem kecsegtetnek: napos idő egyelőre 
nincs kilátásban. Ezalatt – a debrece-
ni ítéletidővel szinte azonos időben – 
Moszkvában jéggel vegyítik a jegesmed-
vék ételadagjait, hogy ezzel segítsék az 
állatokat átvészelni az ilyenkor teljesség-
gel szokatlan kánikulát. 31 Celsius-fokot 
mértek ugyanis. Moszkvában!

Eközben egy alternatív univerzumban 
a második számú közjogi méltóság, Kö-
vér László, a parlament elnöke, arról tájé-
koztatja pártja lelkes követőit, hogy nincs 
itt semmi látnivaló, a klímaváltozás csak 
a független sajtó agymosása. A nemzet 
lapja szerint Soros György buzdítja a fiata-
lokat a lázadásra, a célja pedig a jóhisze-

mű diákok megtévesztése. Már megint a 
helyi politikába akar beavatkozni ugyanis 
– hiába, ebből nem tud kiöregedni. Az or-
szág első számú keresztes lovagja pedig 
a klímapolitikát nemes egyszerűséggel a 
globalizáció fedőszervének és a háborús 
konfliktusok támogatójának nevezi.

Látjuk, hogy két világ van. Az egyik-
ben a klímaváltozás egyszer hőséget és 
aszályt, máskor özönvizet és tornádót 
hoz. A másikban Soros és a globalizáció 
ügynökei agitálják az ártatlan fiatalokat a 
kormány ellen – már amikor éppen nem 
háborúkat robbantanak ki. A rossz hír az, 
hogy mindegy, hogy az egyik vagy a má-
sik világhoz tartozunk. A klímaváltozás 
hatásait mindannyian érezni fogjuk: azok 
is, akik most még a másik oldalon állnak.

Tóth Tamás
Megjelent a Debreciner közösségi oldalán: 

https://www.facebook.com/debreciner/

A klímakatasztrófa is 
Soros hazugsága?

Nemrégiben Debrecenben, a diákok Piac utcai klímatüntetésén előbb a ka-
bátok kerültek elő, majd szinte minden demonstráló pólóra vetkőzött, hogy 
aztán előkerüljenek az esernyők – mindez harminc perc leforgása alatt. 

Amikor elítélte az inkvizíció Galileit, mert azt tanította, hogy 
a Föld forog, a legenda szerint a tudós mérgesen toppantott, 
és ezt kiáltotta: És mégis mozog!
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Domokos László, az Állami Számvevő
szék elnöke (ÁSZ) szerint a mostani 
hely zetben a kormányzatnak meg kel-
lene fontolnia, hogy a saját maga tarta-
lékolásán túl a lakossági megtakarítások 
előmozdításában is konkrét lépéseket 
tegyen.

A kormányzat tehetne egy ajánlatot a 
foglalkoztatónak, hogy a következő évek 
bértárgyalásainál nagyobb bérnöveke-
désre csak akkor kerülhessen sor, ha a 
munkabér-átutalás pillanatában a fog-
lalkoztatók egy bizonyos összeget nem 

közvetlenül a dolgozóknak fizetnek, ha-
nem a dolgozó megtakarítási számlájá-
ra utalnak – mondta az ÁSZ elnöke, aki 
szerint így a háztartások 5-10 ezer fo-
rintonként össze tudnának spórolni egy 
megfelelő megtakarítási állományt.

Ez készíti fel a társadalmat arra, hogy 
ha tényleg jön egy lassulás, és ennek 
keretében Magyarország nagyobbat 
zökkenne, a családok is képesek legye-
nek alkalmazkodni – fogalmazott Do-
mokos László.

Forrás: www.24.hu

Megint egy őrült tervvel állt elő a Fidesz-kormány. Arra kényszerítené a mun-
káltatókat, hogy a dolgozók fizetésének egy részét kötelezően utalják át egy 
megtakarítási számlára. Vagyis az állam már a fizetésünket is meg akarja vé-
deni önmagunktól.  

Megcsapolná a kormány 
a fizetésünket is

Van a propaganda, és vannak a szá-
mok. „Kevesebb születés és több ha-
lálozás, nagyobb természetes fogyás” 
cím  mel jelent meg a Központi Statisz-
tikai Hivatal legfrissebb gyorstájékozta-
tója a népesedési helyzetről. 

Az előzetes adatok szerint 2019 első ne-
gyedévében a születések száma 4,3%-
kal kevesebb, a halálozásoké 1,6%-kal 
több volt, mint 2018 azonos időszaká-
ban. Márciusban 6920 gyermek szüle-
tett, 3,1%kal, 220 újszülöttel kevesebb, 
mint 2018 harmadik hónapjában.

Mindezek következtében a termé-
szetes fogyás 10%kal, 1524 fővel nőtt 
2018 január–márciusához képest. Forrás: www.444.hu 

Egyre kevesebb gyerek születik

nes használatba adja át a kutatóintézetek 
épületeit, infrastruktúráját, eszközparkját 
és tulajdonát.

A Magyar Tudományos Akadémia kép-
viselői május 30án jegyzéket adták át a 
minisztérium képviselőinek. Ebben leszö-
gezték, hogy az MTA elfogadhatatlannak 
tartja a törvénytervezetben szereplő ren-
delkezéseket, amelyek ráadásul alaptör-

vénybe ütköznek. Korábban az Akadémia 
kiválósági programja, a Lendület kutató-
csoport vezetői írtak levelet a miniszter-
elnöknek, amiben arra figyelmeztették, 
hogy „egy teljes tudósnemzedék veszhet 
el” a döntéssel. Már most vannak jelei an-
nak, hogy a fiatal tudósok inkább elvándo-
rolnak Magyarországról. Ez pedig pótol-
hatatlan veszteség lenne. 
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A biztonságos betegellátás már az ön-
ként vállalt túlmunka maximális kiak-
názásával, a munkajogi szabályok rend-
szeres és sorozatos megsértésével sem 
biztosítható – közölte az Orvosi Kamara.

Magyarország jobban teljesít. De nem az 
egészségügyben! Az egészségügyi bé-
rek – a szakorvosi 1800–2300, a szakdol-

gozói nettó 750–1050 forintos órabér – a 
társadalmi rangsor végére kerültek. Fel-
teszik a kérdést, hogy vajon a helyi, intéz-
ményi botrányok, tiltakozások, az önként 
vállalt túlmunka megtagadásának egyre 
terjedő mértéke mikor éri el a felelősök 
ingerküszöbét, haladéktalan és érdemi 
lépések megtétele, az egészségügyi rá-
fordítások jelentős növelése érdekében.

Riadót fújt az Orvosi Kamara 
A magyar miniszterelnök nagy döntés 
elé került, hiszen éppen ebben az idő-
pontban tartották a Bajnokok Ligája fo-
cidöntőt Madridban.

Vajon a keresztény kultúra európai 
védelmezője melyik programot tartotta 
fontosabbnak?  

Természetesen a helyszínen nézte 
meg a Liverpool és a Tottenham közötti 
BLdöntőt. 

A katolikusok és a székelyföldi magyarság legnagyobb ünnepe volt Ferenc 
pápa csíksomlyói látogatása. Hívő keresztények százezrei zarándokoltak el 
az eseményre. 

Pápalátogatás vagy foci?
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Születesek száma 2016 és 
2019 között az első negyedévben

2016 20182017 2019

22 405

21 328
21 776

20 830
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