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Az elmúlt héten felbolydult körülöt-

tünk a világ. A békés karácsonyi készülő-

dést, a süti-receptek csereberéjét, 

„angyalkázást” az osztályban, ajándékok 

díszítését, csomagolását otthon megzavar-

ta a felsőoktatási keretszámok bejelentése, 

s az azt követő átütő erejű diáktüntetések 

sora. Értelek Benneteket, a továbbtanulás 

mindenkit érint, ha nem ma, akkor hol-

nap . Mindig azt tanítottam Nektek, hogy 

teljesítményeteket tudásotok méri, nem 

szüleitek pénztárcája. Boldogulásotok te-

hetségetektől függ, nem a diákhiteltől. 

Nem Tagadom meg ezeket az elveket. Ve-

letek vagyok most is és a jövőben is. 

Hallassátok a hangotokat, de előbb 

tájékozódjatok! Legyen véleményetek, de 

előbb fogalmazzátok meg azt! Tiltakozza-

tok, de tudjátok, mi ellen! Érezzetek fele-

lősséget magatokért és társaitokért! 

Ahogy minden tanárotok felelősséget érez 

Értetek. 

Barátaitok, iskolatársaitok ehhez kí-

vánnak Nektek segítséget adni a TIG-TAG 

különszámával.  

 

Békés, boldog karácsonyi ünnepet kí-

vánva mindenkinek: 

Fischer Ernő 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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Télirózsás Diáktüntetés 

 

Dobjunk egy-egy szál rózsát a Dunába a Margit hídról!  

Mutassuk meg a kormánynak, hogy nem bábuk vagyunk akiket jobbra-balra lehet következ-

mények nélkül pakolni! 

Eljött az idő, hogy a magyar középiskolások egy emberként álljanak ki az érdekeik mellett! 

Tiltakozzunk rózsaszórással a kormány felsőoktatási reformja ellen! 

Szeretettel várunk minden embert, aki nem ért egyet a keretszámok drasztikus csökkentésé-

vel, az egyetemektől zárolt 11,1 milliárd forinttal és a hallgatói szerződéssel! 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tüntetést békés körülmények között képzeljük el, és így is 

kell, hogy megvalósuljon! 

Továbbá szeretnénk reagálni a rózsa problémájára, ami nagy port kavart a napokban. A vi-

rágot mellünkre tűzve fogjuk viselni a menet ideje alatt, majd a végállomásra érkezve a Margit 

hídról a folyóvízbe ejtjük azt. Többen jelezték, hogy bennük ez a jelenség borzalmas asszociáció-

kat ébreszt. Mindenképp szeretnénk elkerülni ezt az összehasonlítást, a múltban történtekre nincs 

magyarázat, és a legkevésbé sem akarunk párhuzamot vonni. A rózsa képe szimbolikus, a hídról a 

vízbe ejtve elmúlást fejez ki, a jövőnkkel áll kapcsolatban, és a szójáték ellenére sem a Hoffman 

Rózsával kapcsolatos rosszindulattal. A tüntetést és az azt lezáró motívumot nem a harag mozgat-

ja, az oktatási államtitkár is csak egy hatalmi báb, aki nem tehet többről társainál. A szerveződés 

egy eszme ellen harcol, nem közvetítünk dühöt az azt megtestesítő személyek iránt. 

Aki ennek ellenére rossz érzéssel ejtené a virágot a folyóba, hagyja ott az úttesten heverve, 

esetleg adja oda a rendőrség egy emberének, hiszen ők azért dolgoznak majd, hogy utunk zavarta-

lan legyen. 

Magánemberként nem tudunk rózsát biztosítani, szeretnénk megkérni mindenkit, hogy sze-

rezzen be annyit, amennyit csak lehet! 

Várunk minden középiskolás diákot! CSATLAKOZZATOK! Kérjük a csatlakozott diáko-

kat, hogy hozzanak magukkal egy transzparenst, amin a saját iskolájuk neve áll! 

 

 

December 19. 16 óra  

Széchenyi István tér, MTA előtt 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája büszkeséggel tekint azokra a középiskolás fiatalokra, 

akik készek kiállni a felsőoktatás ellehetetlenítése ellen és saját, illetve társaik továbbtanulása érdekében. Hisszük, 

hogy a jövő nemzedékének bátor kiállása is hozzájárul közös céljaink eléréséhez. 

Ezért támogatásunkról biztosítjuk a fiatalok alulról szerveződő kezdeményezéseként, a törvényes keretek kö-

zött megvalósuló demonstrációkat és más megmozdulásokat. Ezúton hivatalosan is bejelentjük, hogy szervezetileg 

csatlakozunk a 2012. december 19. szerda 16 órára, a budapesti Széchenyi István térre meghirdetett "télirózsás" kö-

zépiskolás tüntetéshez, valamint minden hallgatót, oktatót és a felsőoktatásért aggódó állampolgárt bíztatunk a rész-

vételre. 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
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Napról napra 

December 6. 

Giró-Szász András kor-

mányszóvivő és Maruzsa Zol-

tán, a felsőoktatásért és tudo-

mánypolitikáért felelős helyet-

tes államtitkár sajtótájékozta-

tón bejelenti: a jövőben a hall-

gatók 10-20 százalékának lesz 

ingyenes a képzés. A koráb-

ban kiszivárgott tervek szerint 

ez nagyjából 10 500 hallgatót 

jelent. 

 

A Hallgatói Hálózat 

(HaHa) tiltakozást jelent be a 

szerdai kormánydöntés ellen: 

"Nem nyugszunk bele a felső-

oktatási keretszámok draszti-

kus csökkentésébe, amely a 

felsőoktatási forráskivonás 

újabb állomása. A helyzet 

tarthatatlan, ezért feljogosítva 

érezzük magunkat az ellenál-

lásra, a szembefordulásra, a 

mostani és leendő egyetemis-

ták, valamint az oktatók érde-

keinek megvédésére. Ország-

szerte önszerveződésre és cse-

lekvésre szólítunk fel minden 

érintettet"  

Hétfő délutánra pedig 

hallgatói és oktatói fórumot 

szerveznek az ELTE lágymá-

nyosi kampusz északi épületé-

nek aulájába. 

 

 

December 10. 

A Szegedi Tudomány-

egyetem hallgatói önkormány-

zatának szervezésében három 

szegedi oktató és negyven 

szegedi egyetemista, köztük a 

Hallgatói Hálózat aktivistái, 

elfoglalják a Csongrád Me-

gyei Kormányhivatal föld-

szintjét. 

 

Hétfő délután 4 órára 

Budapestre és Szegedre, kedd 

este 6 órára Pécsre, szerda es-

te 7 órára pedig Debrecenbe 

hirdet meg hallgatói és oktatói 

fórumot a HÖOK, a Hallgatói 

Hálózat, az Oktatói Hálózat, a 

Hálózat a Tanszabadságért és 

a Szülői Hálózat. 

 

A demonstráción elfo-

gadják a Hallgatói Hálózat kö-

veteléseit: 

1. Követeljük a köz- és felső-

oktatás átfogó reformját! 

2. A keretszámokat állítsák 

vissza legalább a 2011-es 

szintre! 

3. Állítsák le a forráskivonást, 

kompenzálják az elvonásokat! 

4. Töröljék el a hallgatói szer-

ződést! 

5. Ne korlátozzák az egyetemi 

autonómiát! 

+1 Az átfogó reformnak bizto-

sítania kell, hogy az alsóbb 

osztálybeli családoknak is le-

gyen esélye bejutni a felsőok-

tatásba. 

 

 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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December 11. 

 

"Elfoglalják" a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal miskolci épüle-

tét a felsőoktatást érintő vál-

toztatások ellen tiltakozó 

hallgatók.  

 

December 12. 

Több ezres felvonulás a 

tandíj ellen a Műegyetem au-

lájában tartott tüntetés után. 

A felvonuló diákok hatalmas 

dugót okoznak a belvárosban. 

A budapesti tüntetéssel egy 

időben Szegeden, Sopronban, 

Gödöllőn és Nyíregyházán is 

tiltakoznak diákok a kormány 

felsőoktatási elképzelései el-

len 

 

December 13 

Balog Zoltán miniszter 

az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériumába hívja tárgyalni 

a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciáját 

 

A HÖOK válasza: Az 

egyeztetésen nem áll módjuk-

ban részt venni. Ennek oka, 

hogy az oktatásban érintett 

többi szakmai szervezettel, 

így a rektori konferenciával, a 

pedagógus szakszervezetek 

és a középiskolás diákok kép-

viselőivel minden, a kor-

mányzattal történő tárgyalás 

előtt egyeztetni kívánnak, és 

álláspontjuk kialakításához 

szeretnék figyelembe venni 

az országszerte tartandó hall-

gatói fórumok véleményét is. 

 

Délelőtt több középis-

kolában tartanak ülősztrájkot 

a diákok, hogy így tiltakozza-

nak a felsőoktatási keretszá-

mok csökkentése ellen. Dél-

utánra a Széll Kálmán térre 

hirdetnek meg újabb diáktün-

tetést. Négyszáz középiskolás 

vonul az Oktatásért Felelős 

Államtitkárság Szalay utcai 

épületéhez. 

 

December 15 

Aki a felvételin eléri a 

bekerüléshez szükséges mi-

nőségi követelményt, ami je-

lenleg 240 pont, és utána Ma-

gyarországon szeretne dol-

gozni, az mindenfajta eladó-

sodás nélkül ingyenesen ta-

nulhat főiskolán vagy egyete-

men, jelentette be Orbán Vik-

tor a Facebook-oldalán köz-

zétett videoüzenetében 

 

 HÖOK: „… nem vilá-

gos, hogy a 240 pontos mini-

mális ponthatárt elérő hall-

gatók milyen formában és mi-

lyen feltételekkel kerülhetnek 

majd be tandíjmentesen a fel-

sőoktatásba, mint ahogyan az 

sem, hogy ez miként érinti a 

forráskivonás által terhelt in-

tézmények finanszírozását.” 

 

HaHa:„Elfogadhatat-

lan, hogy a kormány a felvé-

teli jelentkezési határidő előtt 

két hónappal, tízezrek több 

éves munkáját és álmait a ku-

kába dobva dobálózik az or-

szág jövőjével... A Hallgatói 

Hálózat továbbra is támogat 

minden akciót, amely kiáll a 

diákok érdekeiért, és külön 

üdvözli, hogy az ország sor-

sáért aggódó egyetemisták 

mellett gimnazisták is fel-

emelték a szavukat. Hétfőn mi 

is ott leszünk a Humán Plat-

form Szalay utcai tüntetésén, 

a Pécsett és Győrben szerve-

zett megmozdulásokon, szer-

dán pedig a gimnazistákkal 

együtt fogunk reagálni a mi-

niszter bejelentésére.” 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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A kedves olvasó joggal 

gondolhatja, hogy én vagyok 

a szerkesztőség legrebellisebb 

tagja, ugyanis eleddig még 

csak egy cikket publikáltam, 

az is egy tüntetésről szólt, 

amin személyesen vettem 

részt. Nos, ez most sem lesz 

másképp. 

Szerdán, délután négy-

kor nagyjából hatezer diák – 

ami jóval több, mint a hétfői 

kétezer - gyűlt össze a BME 

aulájában, na meg a BME 

előtt, már akik nem fértek be. 

Képviseltette magát a HÖOK, 

a HaHa, a Humán Platform, 

az Oktatói Hálózat, a Rektori 

Konferencia, és nagy büszke-

ségünkre a nemrég alakult 

gimnazista ellenállás, a DEF 

is. Először meghallgattuk és 

tapsviharral jutalmaztuk be-

szédeiket, majd Kis Dávid 

felolvasta az ESU támogató 

levelét, hogy érezzük: Európa 

is velünk van. A Szent István 

Egyetem rektora, Prof. Dr. 

Solti László is szót kért, és 

hat pontban összefoglalta a 

Rektori Konferencia elnöksé-

gének álláspontját. „A nagy 

horderejű döntéseket közösen 

kell meghozni, most nem ez 

történt, így a Rektori Konfe-

rencia nem ért egyet a kor-

mány felsőoktatási keretszá-

mokkal kapcsolatban megho-

zott döntésével” – jelentette 

ki. A Humán Platform tájé-

koztatta a résztvevőket a jövő 

hétfői tüntetésről az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 

előtt, és biztatott, hogy minél 

többen csatlakozzanak. 

Gyűlésünkkel nem vol-

tunk egyedül, Debrecenben, 

Győrött, Miskolcon, Nyíregy-

házán, Dunaújvárosban, Eger-

ben, Kecskeméten, Pécsett, 

Szegeden, Sopronban és Gö-

döllőn szintúgy fórumokat és 

demonstrációkat szerveztek 

az egyetemek. Minden egyes 

felolvasott várost megéljenez-

tünk. 

Végül Nagy Dávid fel-

tette a legfontosabb kérdést: 

„Ki öltözött melegen ma?” 

Kissé kaján hangon utalt a 

Szabadság hídon keresztül vi-

vő tüntetésünkre, ami a 

Corvinuson, egy hallgatói fó-

rummal zárult volna – csak-

hogy az események nem várt 

irányba fejlődtek. A tömeg a 

saját útját kezdte járni. Ahe-

lyett, hogy lefordultunk volna 

a Szabadság hídon, tovább 

nyomultunk az Erzsébet hí-

dig, jelentősen korlátozva a 

haladni vágyó autósokat. A 

hangulat még nem volt az 

igazi, csak ímmel-ámmal har-

sant fel egy-egy „Az egyetem 

a miénk!”, „Nem hagyjuk!” 

kiáltás, de talán a jéghideg, 

Duna felől fújó szél megtette 

a hatását és felkorbácsolta a 

t ü n t e t ő k  i n d u l a t a i t . 

„Hoffmann Rózsa mondjon 

le!”, „Szabad Egyetem!”, 

„Le a tandíjjal!”, vagy éppen 

a villamoson ülőknek szóló 

„Gyertek velünk!” kiáltások 

már nem halkultak el pár má-

sodperc múlva, egy nagyobb 

csoport mindig átvette és vitte 

tovább a kántálást. Később 

bevetettük a hétfői spontán 

vonuláson is kitűnően bevált 

„Aki dudált velünk van!” fel-

szólítást, és meglepően sok 

autós nyomta vigyorogva, hü-

velykujját feltartva a dudát. 

Cserébe jól meg is tapsoltuk 

őket és természetesen egyre 

dagadt a büszkeség a mellka-

sunkban. 

Most, hogy végiggon-

dolom a dolgot, nem is na-

gyon láttam igazán dühös so-

főrt, inkább csak beletörődött 

agóniával bámultak maguk 

elé. Mármint a nemdudáló ki-

sebbség. 

A tömeg először a 

Nemzetgazdasági Minisztéri-

umhoz vonult, ahol „Hoffman 

Rózsa, gyere ki a hóra!” buz-

dításokkal próbálták meg ki-

csábítani a delikvenst, bár mi 

csak némán álltunk és nem 

értettük, miért onnan akarják 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 

Beszámoló a szerdai tüntetésről 
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kihozni az oktatási államtit-

kárt, ahol Matolcsy van. Ez 

szerencsére több embernek is 

eszébe jutott, így pár perc 

múlva ismét felkerekedtünk – 

ezúttal az Országház felé. 

A Duna parton a szél el-

lenünk fordult, hihetetlenül 

sodró erővel és dermesztő hi-

deggel támadt nekünk. Az 

egyik résztvevőtől kapott 

transzparenst egyszerűen le-

tépte lécéről, úgy rohantam 

utána, nehogy a Dunába vesz-

szen a „Tiszteletet, bizalmat – 

ezt várjuk a kormánytól” fel-

iratú ereklyém. A léccel leg-

alább verhettem a ritmust a 

köveken, miközben szilán-

kosra fagytak az ujjaim, a 

kesztyű ellenére is. A hideg 

miatt jó pár ember meghát-

rált, a Parlamentet szerintem 

az eredeti tömegnek csak há-

romnegyede érte el, de még 

így sem fértünk oda a 

HaHásokhoz és HÖOK-

osokhoz, pedig a megafonok 

alapján valószínűleg beszédet 

intézhettek az összegyűltek-

hez. 

A semmittevést megelé-

gelve egy csoport átlépte a 

korlátokat és a rájuk aggatott 

„Belépni tilos!” táblákat – és 

innentől kezdve nem volt 

megállás, a tüntetők nagy ré-

sze követte őket a lezárt par-

kolón keresztül a Parlament 

lépcsője elé, ahol majdnem 

elszabadultak az indulatok. A 

rendőrök több sorban is feláll-

tak elénk, én viszont sejtet-

tem, hogy többen vannak a 

színfalak mögött. Szerencsére 

nem mozdultunk, bár többen 

is követelték, hogy „Egy lé-

pést előre!”, „Menjünk be!”, 

és a többi, de a tüntetés még 

itt is megmaradt alapjáraton 

békés mederben, még ha kor-

mánymegdöntő felhangok is 

kerültek bele. „Megbuk-

tatok!”, „Erkölcsi, szellemi, 

fizikai fölény!, „Növesszetek 

gerincet!” (ez személyesen 

tőlem származik) aztán  

„Hoffmann Rózsa, ki vagy 

rúgva!” rigmusra egyszerre 

kezdett el ugrálni minden 

résztvevő, mint valami kelle-

mes, de nem túl vad Metallica 

koncerten. Pár elhivatott a 

rendőröket is megpróbálta át-

állítani a helyes oldalra, több-

ször is felhangzott a „Magyar 

rendőr velünk van!”, „Aki 

kék, az velünk van!”, „Tandíj 

helyett nyugdíjat!”, vagy az 

„Alul vagytok fizetve!”. 

Aztán egyszer csak 

minden elcsendesedett – vala-

ki a himnuszt kezdte el éne-

kelni. Gondolkodás nélkül, 

büszkén és meghatódva kap-

csolódott be az egész társa-

ság. Gyönyörű pillanatok vol-

tak, és én mondom nektek, 

láttam, ahogy pár rendőr mor-

mogva bekapcsolódik. 

Még nagyjából egy órát 

vártunk ott, de a tömeg folya-

matosan oszlott, végül mi is 

eljöttünk. Tovább már nem 

feszíthettük a húrt, kivéve, ha 

egy jogerős és alapos rendőri 

verésre vágytunk volna. 

Összegezve: bár az ere-

deti célhelyszínre nem jutot-

tunk el, a tüntetést mégis ér-

demes sikerként elkönyvelni. 

A húrt megfeszítettük, de 

nem szakadt el, megmutattuk, 

hogy sokan vagyunk, sok 

mindenre képesek, nem hagy-

juk magunkat és a céljainkat 

veszni. A fiatalok erejét nem 

érdemes lebecsülni, remélem, 

ezt politikusaink is tudják és 

tisztában vannak azzal, hogy 

a történelemben majd’ az ösz-

szes forradalmat egyetemisták 

robbantották ki. 

Hétfőn és szerdán újabb 

tüntetések szerveződnek, 

szerdán négykor a gimnazis-

ták az MTA előtt tüntetnek. 

Ha érdekel a jövőtök, ott lesz-

tek.                    Sz. N. 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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Itthon és a nagyvilágban 

Úgy tartják, talán nem 

követi el a múlt hibáit az, aki 

ismeri a történelmet. Én na-

gyon szeretem a törit. Megfo-

gott egy lelkes fiatal beszéde 

még 1989-ből, hadd idézzek 

belőle: 

“Valójában akkor, 1956

-ban vette el tőlünk, fiatalok-

tól jövőnket a Magyar Szocia-

lista Munkás Párt. Ezért a ha-

todik koporsóban nem csupán 

egy legyilkolt fiatal, hanem a 

mi elkövetkező húsz, vagy ki 

tudja hány évünk is ott fek-

szik.” 

Tudom, talán túlzás 

ezen a napon 56-ot említeni. 

Orbán Viktor akkor úgy látta, 

elvették a fiatalok jövőjét. 

Nem vonhatom kétségbe sza-

vait. A szabadság egykori 

zászlóshajója miért veszi el 

tőlünk a mi szabadságunkat? 

Igen, a mi szabadságunkat!  

Kedves oktatók, hallga-

tók, kedves középiskolás diák-

társaim! Hol van most Orbán 

Viktor? Fél, hogy találkozik 

saját fiatalságával, és nem is-

merik meg egymást? Ideje 

lenne a nemzeti konzultációs 

levelek küldözgetése helyett 

lejönni közénk! Neki sem tan-

díjat nem kellett fizetnie, sem 

diákhitelt nem kellett felven-

nie ahhoz, hogy jogász lehes-

sen. Jelenleg úgy néz ki, mi 

nem választhatunk szabadon 

szakmát, hivatást, jövőt. Mi 

miért nem kapjuk meg ugyan-

azt? Gyanítom, a tisztelt kép-

viselő urak is az állam pénzén 

szereztek jogi vagy közgaz-

dász diplomát. Néhol egy kis 

plagizálással – kell egy kis se-

gítség a gyengébbeknek is… 

Tényleg? Tényleg csak a jó-

módúak kiváltsága lesz, hogy 

azt tanulhassák, ami érdekli 

őket? Nem akarjuk, hogy ez 

így legyen! A jövő egyetemis-

tái a mai középiskolásokból 

kerülnek ki. Velünk miért 

nem beszélnek?  

Mi kötelezettségünknek 

érezzük a középiskolás réteg 

aktivizálását és megszólítását, 

hisz ők és szüleik a valós ál-

dozatok. Ezért alapítottuk meg 

a Diákellenállás a Felsőokta-

tásért Mozgalmat.  

Volt egy kampány két 

évvel ezelőtt. Akkor nekünk 

azt mondták, mi vagyunk a jö-

vő záloga. Mi elhittük nekik 

ezt, de azt nem gondoltuk még 

legvadabb álmainkban sem, 

hogy végül zálogházba fognak 

adni minket. Azt meg vég-

képp nem, hogy pont karácso-

nyi ajándékként kapjuk meg 

mindezt. 

“Nem hagyunk senkit az 

út szélén!” – vagy hogy is 

szólt egy másik szép ígéret? 

Most hogyan fizesse ki az a 

szegény, hátrányosabb helyze-

tű diák a saját tanulását, aki 

még nem került be ebbe a 

rendszerbe? Nem fogja tudni.  

Szervezetünk egyik ala-

pítója ma nem lehet itt, kül-

földön kell szerencsét próbál-

nia. Sokan mennek külföldre. 

Nem azért, mert nem szeret-

nek itt. Egyszerűen nem talál-

ják a boldogulásukat. Nem bi-

lincset, hanem lehetőséget ér-

demelnek 

Végezetül szeretném 

megköszönni a DEF nevében 

a lehetőséget, hogy mi is itt 

lehetünk, és hallathatjuk a 

hangunkat. Szeretném megkö-

szönni nektek, egyetemisták-

nak, hogy sajátotok mellett a 

mi jövőnkért is küzdötök. 

Már csak egy kérés maradt, 

lassan mondom, hogy a gyen-

gébbek is értsék – a parla-

mentben:  

Tisztelt Országgyűlési 

Képviselők! Csak olyant te-

gyetek, amit saját gyerekeitek-

kel is tennétek! Hagyjatok 

minket tanulni, hagyjatok 

e s é l y t  a  j ö v ő n k n e k !

Köszönjük! 
(Forrás: http.//nepszava.com) 

Megfogott egy lelkes fiatal beszéde...  
 

Ábrahám Máté, végzős középiskolás, a Diákellenállás a Felsőoktatásért Mozgalom képviseleté-

ben elmondott beszéde a BME hallgatói fórumán 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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Itthon és a nagyvilágban 

Gyerek, télen 

maradj otthon! 
 

Tüntetni sosem könnyű, 

főleg ha az télen kell megten-

nünk úgy, hogy 18 év alatt 

vagyunk. Nem hallják meg a 

hangunkat, de nem is akarják, 

hiszen a fiatalkorúak miért 

akarnak politizálni? Kicsik 

még, ezt a döntést nem érthe-

tik. De igen, értjük, főleg, 

hogy a MI jövőnkről van 

szó, amit most akarnak el-

venni tőlünk. Az egyet-

len viszonylag értékel-

hető, amit tehetünk a 

saját érde-

künkben, az a tüntetés, amely 

az előző évek tapasztalatai 

alapján nem vezet eredmény-

re.  

 

Hó, hideg, karácsony 

 

A parlamentben megint 

jól időzítettek, hiszen éppen a 

legnagyobb hidegben hozták 

meg a döntést, így a tünteté-

sek is legalább ilyen hideg-

ben fognak zajlani. Márpedig 

Tél tábornok most a hatalom 

kezére játszik, hiszen mínu-

szokban senki sem tud soká-

ig kinn tartózkodni transzpa-

renseket emelgetve és jelsza-

vakat kiáltozva, főleg nem a 

meleg szobához szokott di-

ákság. Annak ellenére, hogy 

az Index egy igen szép ta-

nácssorozattal látott el ben-

nünket (http://index.hu/

belfold/2012/12/13/

hgyan_eld_tul_a_teli_diaktu

ntetest)Valljuk be, meleg te-

ával és jéggé fagyott szend-

vicsekkel sem szeretnénk 

kinn lenni néhány óránál to-

vább. És ezzel Tél tábornok 

véget vet a diáktűntetések-

nek, akárcsak a napóleoni 

háborúknak. 

A másik igen nyomós 

érv a tervezet elfogadásának 

időpontja mellett, hogy nya-

kunkon a karácsony! Bizony, 

ez az utolsó hét a téli szünet 

előtt, és persze még senki 

nem vett semmit, így a szülők 

gyermekük jövője helyett az 

ajándékok miatt stresz-

szelnek. Meg amúgy is, a 

gyereknek az a dolga, hogy 

tanuljon, nem az hogy tüntes-

sen, főleg nem ilyen eszki-

móknak való időben! 

 

Csináld az, amihez a legjob-

ban értesz! Internetezz! 

 

Az internet a jelenlegi 

egyetlen szabad sajtónak ne-

vezhető média, így meg van 

az az előnye, hogy cenzúrá-

zatlanul leírhatod a vélemé-

nyedet, szervezkedhetsz és 

megoszthatsz bármit ismerő-

seiddel, olvasóiddal. Legjobb 

közegeket erre a célra a 

közösségi por-

t á l o k 

szolgáltatják, 

mint a Facebook és a 

Twitter. Már mindkét oldal 

bizonyított a tüntetések terén, 

gondoljunk csak a Twitter-

forradalomra vagy az arab ta-

vaszra. A diákok, akiknek 

már az életük részévé vált a 

Facebookozás, magától érte-

tődő módon itt szervezik meg 

azt a kevés tüntetést, amely 

ilyen időben létrejöhet és lét-

re is jön. Sorra kapjuk az ese-

ménymeghívásokat barátok-

tól a demonstrációkra és a fó-

rumokra, így kedvünk szerint 

válogathatunk közöttük, hogy 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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mikor melyiken kívánunk 

részt venni, tehát akár két be-

vásárlás között elugorhatunk 

hidat foglalni egy diákcso-

porttal.  

De aláírhatunk online 

petíciókat, készíthetünk vagy 

megoszthatunk videókat és 

még sorolhatnánk… 

 

Anonymus – névtelenül mel-

lettünk 

 

Az információ világá-

ban élünk, így a hackerek na-

gyobb bajt tudnak okozni, 

mint egy korrupt politikus. 

Ezt az egyszerű tényt támaszt-

ja alá az Anonymus hacker-

csoport tevékenysége is, akik 

egy-egy ügy érdekében törik 

fel vagy állítják le kormány-

hivatalok és hivatali szemé-

lyek weboldalait. Akcióik kö-

zé tartoznak ACTA-ellenes 

tüntetések, de számunkra leg-

inkább a magyar alaptörvény 

átírásáról híresek/hírhedtek, 

amelyhez feltörték az alkot-

mánybíróság oldalát.  

A támadást Hoffmann 

Rózsa oldala sem úszta meg. 

Az ismeretlen maszkos, baj-

szos-bácsik karácsonyi aján-

déka, hogy a weblap idestova 

egy hete elérhetetlen, mind-

össze „Az oldal működése át-

meneti ideig szünetel.” felirat 

látható. Kedden még egy kép 

volt mellette az „Anonymus 

Hungary ajándéka a diákok-

nak!” aláírással. Bár ez so-

vány vigasz annak a több 

mint 20.000 diáknak, akik jö-

vőre kénytelenek lesznek di-

ákhitelt felvenni, hogy finan-

szírozhassák tanulmányaikat, 

vagy egyáltalán nem is me-

hetnek egyetemre, mégis jó 

érzés tudni, hogy nem va-

gyunk egyedül, és olyanok is 

kiállnak mellettünk, akik va-

lószínűleg nem, vagy csak 

közvetetten érintettek az ügy-

ben, mint az Örs vezér téri 

aluljáróban aláírást gyűjtő 

nagymamák.  

Azonban reményre ad-

hat okot, hogy ha a tüntetések 

nem is, az Anonymus akciói 

sikeresek, hiszen az ACTA is 

megbukott és az eredetileg 

tervezett alaptörvény sem 

érintetlenül lett elfogadva.  

Dira 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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Kultúra: Magas és mély 

Diáktüntetések az egész 

országban – ez jelképezi leg-

inkább az oktatási reformok 

kiváltotta helyzetet az ország-

ban. Felvet ez a téma néhány 

fontos kérdést. Mit csinálsz, 

mikor tüntetsz? Milyen mód-

szerekkel nyilváníthatjuk ki 

tiltakozásunkat?  

Már több hete közérde-

kű témának számít a felsőok-

tatási törvények megváltozta-

tása, mely hatalmas vita tár-

gyát képezi a magyar közép-

iskolák, egyetemek és főisko-

lák diákjai, illetve a hatalmon 

lévő kormány között. Lehet 

állást foglalni mellette vagy 

ellene, de egy szó, mint száz, 

tüntetések sora rázta fel Ma-

gyarországot az elmúlt két 

hétben. Az eszköz, melyet ér-

dekeink képviseletében vá-

lasztottunk, polgári engedet-

lenségi mozgalomnak tekint-

hető. 

A polgári engedetlenség el-

méleti megfogalmazójának 

Henry David Thoreau-t (1817

-1862) tartják, akit egy napra 

börtönbe zártak azért, mert a 

rabszolgatartást támogató 

Mexikónak nem volt hajlandó 

az adót befizetni. Ebből merí-

tett felindulásából 1849-ben 

megírta az  A polgári 

engedetlens 

ég iránti kötelességről 

c. munkáját, ahol kifejti, hogy 

egy magasabb rendű törvény 

alapján mindenki köteles 

megtagadni az együttműkö-

dést és elviselni az ezért járó 

büntetést, ha az állam igaz-

ságtalan politikát folytat. Lé-

nyeges megjegyezni, hogy 

Henry David Thoreau tanai 

nagy ha t ás sa l  vol t ak 

Mahátmá Gandhi erőszak-

mentességet hirdető politikai 

filozófiájára is.  

Mahátma Gandhi, aki 

az India függetlenégéért vívott 

mozgalom egyik vezéralakja 

volt, ma a békés ellenállás jel-

képe. Az egész világon ismert 

politikus és jogász elve az 

volt, hogy az igazság ereje 

győz, így passzív ellenállással 

kell elérni a kitűzött célokat. 

Konferenciákon szólaltatta 

hangját, memorandumokat írt 

a kormánynak, leveleket az 

újságoknak és petíciókat kül-

dött szét. Továbbá, tömeggyű-

léseken a kormány ellen buz-

dította az indiaiakat és több-

ször éhségsztrájkot is tartott.   

Amit szeretett volna el-

érni, mindig el is érte, de fon-

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 

A polgári engedetlenség  

a politikai tiltakozás formája  

egy demokratikus berendezkedésű államban.  

Olyan cselekedet, mely szándékos,  

nyilvános, de erőszakmentes.  

Célja, hogy bizonyos jogi normákat 

 vagy a kormány aktuális politikáját  

megváltoztassa. 

 

A polgári engedetlenségi mozgalmak eredete, eszkö-

zei Henry David Thoreau-tól a magyar felsőoktatási 

reformokig 
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tos hangsúlyozni, hogy min-

dig erőszakmentesen. 2007-

ben születésnapját az erő-

szakmentesség világnapjává 

választották.  

Martin Luther King éle-

te, cselekedetei is ugyaneze-

ken az elveken alapulnak, 

amiket arra használt, hogy 

megszüntesse a feketékkel 

szembeni faji megkülönböz-

tetést.  

Összehasonlításképpen, 

mai szervezetet is tudunk em-

líteni, amelynek tevékenysé-

ge hasonlít az előbb említett 

két férfiéhoz. Ez a szervezet 

pedig nem más, mint a 

Greenpeace.  

Ezekből a példákból ki-

indulva egészen könnyű meg-

válaszolni azt a kérdést, vajon 

milyen eszközök alkalmazása 

meríti ki a polgári engedet-

lenségi mozgalom fogalmát. 

Ilyen például az adófizetés 

megtagadása, ülősztrájk, út-

lezárás vagy különböző léte-

sítmények elfoglalása. Leg-

gyakoribb formája az, amikor 

a kérdésben érintett véle-

ménnyel rendelkező emberek 

az utcákra vonulnak, tömeges 

tüntetést szervezve, és élnek a 

szólásszabadság adta véle-

mény nyilvánító jogukkal, 

hogy érvényesítsék akaratukat 

egy politikai vagy jogi kérdés 

felett. 

Sok különbség nincsen 

a XX. és XXI. századi tiltako-

zási formák között. Még a cé-

lok is ugyanazok, csak a cé-

lokhoz kapcsolódó kérdések 

változnak időről időre a kor-

mánytól és politikai helyzettől 

függően.   

 

Tiffany 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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Kultúra: Magas és mély 

Drasztikus változtatások 

a felsőoktatásban, elégedetlen, 

kétségbeesett tanulók és diák-

mozgalmak országszerte… 

Ettől hangos napjainkban a 

közélet. De vajon mi történt 

1968-ban?  

1968 májusában, Fran-

ciaországban a fiatalokban 

felgyülemlett feszültségek 

tüntetésekhez vezettek. Refor-

mokra volt szükség:a tanítás 

körülményei romlottak, az 

ösztöndíjrendszer nem volt 

megfelelő, az állam a bekerü-

lést nehezebbé akarta tenni   

valamint a diplomások számá-

ra nem volt elég munkahely 

lehetőség.  Május 2-án a diá-

kok tiltakozása miatt a rektor 

parancsára a rendőrség kiürí-

tette a nanterre-i egyetemet. 

 Válaszul másnap Pá-

rizsban tüntetést szerveztek, 

amit a rendőrség agresszív 

módon  szétvert. Ezután a pá-

rizsi nép a diákok oldalára 

állt, amiben nagy szerepet ját-

szott az elnyomás és kiszol-

gáltatottság érzése. A fiatalok 

a rendőrség korábbi fellépése 

ellenére sem rettentek meg, a 

tűntetések és lázongások foly-

tatódtak egyre nagyobb számú 

résztvevővel.  

A május 3-i tüntetésen 

Daniel Cohn-Bendit, a 

nanterre-i anarchista mozga-

lom egyik tagja is részt vett.  

Nevéhez fűződik a Március 22

-e mozgalom megalapítása, 

amely egy újfajta életformá-

ért, jobb társadalmi együttélé-

sért harcolt és fellépett a fo-

gyasztói társadalom ellen. A 

radikális nézetei miatt Vörös 

Dannyként emlegetett ifjú a 

diáklázadások szimbólumává 

vált. Ma képviselő, és az Eu-

rópai Zöldek - Európai Szabad 

Szövetség frakció társelnöke 

az Európai Parlamentben. 

Nyugat-Berlinben több 

mozgalom zajlott a vietnámi 

háború ellen, de a diáklázadá-

sok egyik fő színterévé akkor 

vált, amikor a Frei Universität 

diákjai felkeltek. 1967-ben 

egy rendőr a perzsa sah láto-

gatása ellen tüntetők közül le-

lőtt egy diákot, Benno Ohne-

sorgot, és ez a tüntetések radi-

kalizálódásához vezetett. A lá-

zongások folytatódtak és egy-

re több ember ment ki az ut-

cákra. A mozgalom élére Rudi 

Dutschke állt , akire 1968-ban 

egy munkás a nyílt utcán lőtt 

rá és ez már nemzetközi vissz-

hangot váltott ki.   

A tüntetésekben részt 

vett Andreas Baader, aki nem 

elégedett meg a szavakkal, 

tenni is akart. Társaival fel-

Mi történt 1968-ban?  
 

A tanítás körülményei romlottak, az ösztöndíjrendszer nem 

volt megfelelő, az állam a bekerülést nehezebbé akarta tenni. 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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Kultúra: Magas és mély 
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gyújtottak egy frankfurti áru-

házat, amiért börtönbe került. 

Hozzá és Ulrike Meinhofhoz 

fűződik a RAF, szélsőbalol-

dali radikális csoport megala-

kítása, és terrorcselekmények 

végrehajtása.  

Az 1960-as és 70-es 

években a változás szele elér-

te Európa több országát: 

Franciaország, Nyugat -

Berlin, Belgium, Spanyolor-

szág, Portugália, Nagy-

Britannia, Norvégia, Svédor-

szág. A világháború után fel-

növő generáció a határokat 

feszegette és egyre inkább 

hallatták hangjukat, sorra tör-

tek ki a diákmozgalmak. Ösz-

szekötötte őket a hatalom el-

leni közös fellépés, a változ-

tatni akarás és egy jobb világ 

létrehozásának képe.   

1968-at generációs fel-

kelésként is értékelhetjük, 

amelyben a háború után szü-

letett generáció és a háborút 

átélt emberek értékei kerül-

nek szembe egymással. A 

forrongások a politikai rend-

del való szembenállást, és fel-

szabadulási vágyat tükröznek, 

de a 68-as diákmozgalmak 

kiváltó okai alapvetően az el-

nyomás és igazságtalanság 

érzésében keresendők. A fia-

talok nem csak az adott or-

szágban való reformokat 

akarták, sokkal inkább egy 

globális probléma megoldá-

sára törekedtek.  

P.J. 
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Jelszavak és rigmusokJelszavak és rigmusok  

Jelentős diákmozgalom Jelentős diákmozgalom 

indult el a december 10.indult el a december 10.--i i 

héten, amelyet elsősorban a héten, amelyet elsősorban a 

keretszámok csökkentése keretszámok csökkentése 

váltott ki. A diákok a hidak váltott ki. A diákok a hidak 

elfoglalása után, a szerdai elfoglalása után, a szerdai 

tüntetésen a parlamentet is tüntetésen a parlamentet is 

célba vették. Hatalmas táb-célba vették. Hatalmas táb-

lákkal mászkáltak, és külön-lákkal mászkáltak, és külön-

féle jelszavakat hangoztat-féle jelszavakat hangoztat-

tak, akaratuk érvényesítése tak, akaratuk érvényesítése 

érdekében érdekében ––  de vajon, milyen de vajon, milyen 

rigmusok is voltak ezek?rigmusok is voltak ezek?  

 

Valószínűleg mindenki 

hallott, olvasott, az 1968-as 

diáklázadásokról. Emberek 

sokasága harcolt a szabadsá-

gért, a megélhetésért, a jobb 

világért az Egyesült Államok-

tól egészen Japánig. Legfőbb 

jelszavuk a ,, Légy realista, 

kívánd a lehetetlent!” volt, de 

a mondanivalójuk között sze-

repelt az is, hogy ,, Elvetjük 

az olyan világot, ahol azt, 

hogy nem halunk éhen, azzal 

kell megfizetni, hogy beleha-

lunk az unalomba.” Vajon a 

mai diákok fantáziája is ha-

sonlóan színes? 

A mostani diákmeg-

mozdulás első fázisa decem-

ber 10.-én, hétfőn következett 

be. Ez alkalommal még csak 

kétezer diák vett részt az ese-

ményen, azonban így is sike-

rült lezárniuk a Petőfi-hidat. 

E napon olyan mondatok 

hangoztak el elsősorban, 

hogy ,,Az egyetem a miénk!”, 

,,Le a tandíjjal!”, illetve, 

hogy ,,Nem hagyjuk!”. Ezek 

az egész tüntetést végigkísér-

ték. A fiatalok elszántan pró-

báltak támogatókat toborozni, 

még a buszokon, villamoso-

kon is, ahol a ,,Gyertek ve-

lünk!” felkiáltással vonták 

magukra a figyelmet. 

A következő tüntetést 

két napra rá, szerdára szer-

vezték, amikor is már három-

szor annyian vállalták be, 

hogy a hideg, téli időben kint 

fagyoskodjanak és harcolja-

nak az igazukért. A helyszín 

itt a Parlament épülete előtti 

terület volt. Több 

mint hatezer diák 

gyűlt össze eny-

hébb és durvább 

rigmusokat kántál-

va,mint például:   

,,Erkölcsi, szelle-

mi, fizikai fölény!” 

v a g y ,   

hogy ,,Megbuktatok!”, 

de a ,, Hoffmann Ró-

zsa, gyere ki a hóra!” 

és a ,,Hoffmann Rózsa, 

ki vagy rúgva!” mon-

datok is elhangzottak. 

Az utóbbi kettőnél ki-

sebb pogózás alakult 

ki, a diákok ugráltak 

egymás hegyén-hátán 

és úgy kiabáltak. Vagy: „Ki 

nem ugrál Hoffmann Rózsa 

hej, hej” A rendőröknek szó-

lók közül: „Magyar rendőr 

velünk van.” és „Nektek is 

vannak gyerekeitek.” 

Ez a néhány valószínű-

leg csak töredéke annak, amit 

a diákok terjesztenek szájról 

szájra. Csak találgatni lehet, 

hogy a meddig mennek el, és 

hogy mi lesz még a követke-

ző alkalommal, mely minden 

bizonnyal pár napon belül be 

is következik. 

Hermina 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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A tény, miszerint tavaly 

tavasszal Széll Kálmán névre 

keresztelték a teret, nem za-

varta meg az emberek min-

dennapi nyugalmát. A 

Moszkva tér, Moszkva tér 

maradt. A fővárosi lakosok 

életében betöltött szerepét mi 

sem ábrázolja jobban, mint 

Török Ferenc Moszkva tér c. 

filmje (2001). „A Moszkván 

vártuk a bulicímeket minden 

szombat este. Itt gyűlt össze a 

környékről mindenki, aki egy 

kicsit is jófejnek gondolta 

magát.”  

Amíg a 80-as, 90-es 

években a „haverok, buli, 

Fanta” életérzés jellemezte 

esténként a teret, addig az 

idei télen inkább a tüntető-

hangulat jutott szerephez. „A 

Széll Kálmán téren tüntetnek 

a diákok”, „Újabb tüntetést 

szerveztek a diákok a Széll 

Kálmán téren”– csak pár cím 

a már most többoldalnyi talá-

latból, amit a Széll Kálmán 

tér címszó alatt talál a prog-

ram.  

Nem hiszem, hogy a 

tüntetés célját magyaráznom 

kellene – úgy gondolom, ez-

zel minden középiskolás tisz-

tában van. (Azzal már kevés-

bé, hogy a tüntetés nem poli-

tikai indíttatású, hanem a ke-

retszámok visszaállítása ér-

dekében szerveződik.)  

A kérdés inkább az, 

hogy miért pont a Széll Kál-

mán tér (régebbi becenevén: 

Kalef)? Talán azért, mert oda 

mindenki viszonylag köny-

nyen eljut. Ezen kívül, ha va-

laki hirtelen nem tudná, hol 

is van az a Kalef, akkor 

„Tudod, a Moszkva!” felkiál-

tással rövid és pontos tájékoz-

tatást adhatunk.  

A hagyomány vagy a 

még mindig forgalmas közle-

kedési csomópont teszi ezt a 

teret a programok gyakori ki-

indulópontjává? Ez a kérdés 

egyelőre megválaszolatlan 

marad, de egy biztos: a Széll 

Kálmán név még nem épült be 

a köztudatba. Mint ahogy a 

Ferihegy is Ferihegy. Viszont 

a Liszt Ferihegy példájából ki-

i n d u l v a :  s z ámí th a t u n k 

Moszkalif térre is? 

Holics Eugéniusz 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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Ti írtátok 

Nem egészen értek ezzel ezekkel a sztráj-

kokkal, tüntetésekkel… 

"Mert minek is tanuljunk ha egyszer úgy-

is fizetni kell ? " 

Azért tanuljatok, hogy bekerüljetek abba 

a 10480 államilag támogatott közé, vagy a 

46330 részösztöndíjas közé. Nem akarok senkit 

sem megsérteni, de nem mehet mindenki egye-

temre/főiskolára, ki fogja akkor megcsinálni az 

olyan munkákat, amihez nem kell felső végzett-

ség? Vagy minek még X jogász/közgazdász/stb 

ha már 100X van belőle az országban? Ilyen 

szempontból meg lehet végül is érteni a dolgok 

alakulását. 

Engem egyedül az zavar nagyon, hogy 

ilyen hirtelen változtattak. Nekünk például feb-

ruárban már le kell adni a jelentkezéseket, erre 

decemberben hoznak egy ilyen rendeletet, ami 

már ránk is érvényes. Az lenne a fair, ha mond-

juk nem most, hanem csak pár év múlva lépne 

életbe.  

Összefoglalva, nem értem ezt a nagy fel-

hajtást ami most országszerte folyik, mert sze-

rintem a tavalyi után már várható volt, megvan-

nak az okai. Persze rossz, hogy pont nálunk kö-

vetkeznek be ezek a változások, de valamikor 

lépniük kellett.  

Egyik állásponttal sem értek teljesen 

egyet, és mivel nem látok rá esélyt, hogy ezt 

megváltoztatják a közeljövőben, így inkább ki-

maradok ezekből a tiltakozásokból.  

Azért sok sikert, hátha... 

...az a baj, hogy 10480-nál többen van-

nak, akik megérdemlik, hogy egyetemre járja-

nak és még többen azok, akik nem képesek 

kifizetni még a fele költségeket se... 

"Valamikor lépniük kellett" - de nem így és 

nem most. Felmenő rendszer, hahó? Legalább 

a faktok választása előtt kéne ilyen lépéseket 

hozni, de még jobb lenne, mielőtt valaki dön-

teni, szakmunkásba, gimnáziumba vagy szak-

középbe szeretne menni. 

Az, hogy sok a jogász és a közgazdász, 

egy hülye sztereotípia. Egyszerűen pillanatok 

alatt felszívják őket, szinte ők találnak a leg-

gyorsabban munkát. Nem igaz, hogy túl sok 

diplomás van, mint ahogy az sem igaz, hogy 

túl kevés szakmunkás. Túl kevés JÓ szak-

munkás van, kis különbség. És nem gondo-

lod, hogy többen döntenének a szakmunkás-

képző mellett, ha később az ott elvégzettekért 

nem olyan röhejes minimálbérért kéne dol-

gozniuk és megbecsülnék a munkájukat? Egy 

picit ezen gondolkozz el, jó? 

Meg azon is, hogy mit csináljon az, aki-

nek mondjuk tanárok/rendőrök, vagy más 

közalkalmazotti munkát végeznek a szüleik és 

épphogy kicsúsznak a keretszámokból... men-

jenek el a sarokba sírni, mert nem tudják kifi-

zetni a költségtérítést, még a felét se? És a 

mélyszegénységben élőekkel mi lesz? Gondo-

lok itt elsősorban a romákra. Zárjuk ki őket is, 

mert csak? 

Marhára fair meg átgondolt, mondha-

tom... 

 

Válogatás a Facebookról 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 
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...egyetértek abban, hogy nem kellenek 

ilyen radikális dolgok meg ezt nem kell fel-

használni arra, hogy ne menjünk hétfőn suliba 

DE... hozzátenném, hogy az Egyetemek csőd-

be fognak menni... mert egyszerűen 

200milliárd forint helyet jó ha kapnak 120at 

ami édes kevés. Plusz ez a 10480 hely is na-

gyon kevés... ha lenne 25 vagy 30 annak len-

ne értelme de így? akinek pénze van az kerül 

be? Mi van ha valaki nagyon ügyes orvos len-

ne de épp lecsúszik mert teszem ráizgult a ké-

mia és biosz emeltre... és nem kerül be de 

nincs fölös 12 millája és egy ilyen helyzetbe 

nem akar eladósodni? de bekerült részösztön-

díjra juppii de 6milla se kevés... szóval csak 

azt mondom h egyetemek is meghalnak... és 

lehet h a kvalitásuk se lesz már olyan magas... 

A forrásmegvonás és a tandíj bevezetés 

nem megoldás. Azt állítani,hogy ha be akarsz 

kerülni tanuljál, jogos,de ugyanakkor arra is 

gondolni kell,hogy ennek következtében je-

len-tősen megnő a verseny,mindenki a leg-

jobbját fogja nyújtani a különbségek pár pon-

tokra csökkenek,amik alapján nem lehet azt 

állítani,hogy te jobb vagy mint ő de mégis ez 

fog számítani,mert az egyetemeknek meg 

húznia a határt. Teszem azt,ha valaki egy 470 

pontos szakra 468 pontot ér el, az valóban 

nem érdemli meg a támogatást,ellenben azzal 

akinek 470 van? Ekkora pontszámoknak már 

nem lehet rangsort állítani. Kell a reform, 

igen. De ez nem reform hanem pénzbehajtás. 

Az, hogy kifizeted a tandíjat, nem azt 

jelenti, hogy diplomát is kapsz. a fizetősöknek 

csak a bejutás "könnyebb", utána ugyanazt és 

ugyanolyan szinten tanulja, mint az államis... 

Én úgy gondolom hogy mindenkinek 

meg kell adni az esélyt a bejutásra. Az hogy 

az államilag támogatottra ilyen nehéz lesz a 

bejutás ez igenis NAGY probléma! Radikális 

lépések pedig igenis kellenek mert ha min-

dent eltűrünk akkor mindent megtehet velünk 

a kormány! Mert minden olyat megtesznek 

velünk és minden olyat meg fognak tenni ve-

lünk Magyarokkal amit lehet hogy végképp 

ne akarjunk maradni és esélyünk ne legyen a 

saját országunkban boldogan élni! Mert sze-

rintem ez az amit elfelejtenek sokan hogy ez 

a kis ország A MI ORSZÁGUNK ÉS VÉDE-

NI ÉS SZERETNI KELL! nem csak tűrni ho-

gyan teszik tönkre az országok. Én szeretnék 

a magam ura lenni és egy olyan országban él-

ni és majd felnevelni a gyerekeimet ahol még 

van értelme tanulni és lehet tervezni! Szerin-

tem azon kéne gondolkodni hogy meddig tű-

rünk és viselkedünk úgy mint egy jól nevelt 

kis kutya! Harapnunk kell és védeni azt ami a 

miénk! Ne hagyjuk hogy az országunkat 

olyanok irányítsák akiknek nem az az érdeke 

hogy Magyarország felemelkedjen! 

Kommentek: Tig-tag a Facebookon! 


