
„Ezzel az eseménnyel szeretnénk tudatni, 
hogy az oktatás, aminek részesei vagyunk 
,korántsem modern” – írták a szervezők a 
Facebookon.

Kifogásolják az állami irányítású is-
kolák egyentanterve alapján eluralkodó 
szemléletet is: „Nem akarunk mind ugyan-
úgy viszonyulni a világhoz, mert mind má-
sok vagyunk, ezért az oktatás se faragjon 
minket egy és ugyanazon mintára” – ol-
vasható többek között a közleményükben.

„Nem a lógás volt a cél. Nem arra 
biztattuk a diákokat, hogy aludjanak ott-
hon egy nagyot, még ha ez ráférne is 
mindannyiukra. Azt kértük, hogy így fejez-
zék ki a véleményüket, ha erre más lehe-
tőség nem maradt” – nyilatkozta az egyik 
szervező.

Délelőttre ezért különböző helyszíne-
ken vitafórumokat is szerveztek, ahol min-
denki elmondhatja a véleményét. Ugyanis 
a magyar iskolákban többek között azt 

sem tanulják meg a diákok, hogy hogyan 
kell vitatkozni és hogyan gyakorolhatják 
ezt a képességüket nyílt, konstruktív és 
következmények nélküli eszmecserék-
ben. 

Nem büntethető a diák a tüntetés 
miatti hiányzásért 
Vajon milyen retorziók érhetik azokat, akik 
nem mentek iskolába? Aáry-Tamás Lajos, 
az oktatási jogok miniszteri biztosa az In-
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Azért tüntetnek a fiatalok, hogy ne 
kelljen elmenniük az országból
„Fiatalságunk siralmasan nagy része telik a felesleges anyagok túlrész-
letezésével, nem akarunk agyonhajszolt zombik lenni” – olvasható a ja-
nuár 19-ére meghirdetett diáktüntetés ismertetőjében. A demonstrációt 
középiskolások, illetve a Független Diákparlament szervezte.

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal 
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér 
menüpont alatt.

diák különszám

•  Ha nem akarod, hogy csak a kormánypropaganda árasszon el mindent, 
NYOMTASS TE IS!

•  Ez egy egyszerű eszköz a kormánypropaganda ellensúlyozására.

•  A te segítségeddel akár néhány ezren is képesek leszünk olcsón, gyor-
san és egyszerűen milliókhoz eljuttatni olyan híreket, amelyekről ma 
még nem értesülnek...

• Ezt a kis újságot azért készítjük, hogy azok – köztük a legkisebb településen élők – is olvassanak valós híreket, 
akikhez csak a kormánypropaganda ér el. A Nyomtass te is! mindössze egy félbehajtott A/4-es lap, amelybe a 
még megmaradt független internetes média híreiből állítunk össze hétről hétre válogatást. A lapot bárki letölt-
heti a világhálóról, sokszorosíthatja és terjesztheti. 

• Ne csak a Facebookon ossz!     A Nyomtass te is!-t oszthatod otthon, a 
vonaton, buszon vagy – ha ott él – a nagymamád falujában is! Dobhatod 
postaládába, adhatod kézbe a suli környékén vagy bárhol, ahol jársz. 

•  Szeretnéd, hogy változás legyen az országban? NYOMTASS TE IS!

•  Nyomtatással, sokszorosítással, szórással, pénzügyi támogatással – mindenki segíthet 
terjeszteni a valódi híreket.  

Jelentkezz: info.nyomtassteis@gmail.com

Lapszámaink letölthetők a www.nyomtassteis.hu oldalról
Facebook-oldalunk: www.facebook.com/nyomtassteis
Bankszámlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank, 16200223-10026139
Már több ezer példányban nyomtatják, szórják országszerte a lapunkat. Csatlakozz, szük-
ség van rád is!

NYOMTASD, MÁSOLD, 
ADD TOVÁBB!

Jelentkezz: info.nyomtassteis@gmail.com
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A jelentkezők száma alulmúlja a 2016-os 
számot, akkor 111 ezernél is többen je-
lentkeztek az általános felvételi eljárás 
során, és közel 75 ezer diákot fel is vettek. 
Éveket kell visszamenni a mainál jelen-
tősen 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 fia-
talok 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 kö-
rében, jelenleg mintegy 10 ezren tanul-
nak 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 va-
lószínűséggel kint is építi fel a szakmai 
karrierjét” – véli diákjai életpályája alap-
ján Molnár Katalin, a HVG középiskolai 
rangsorában rendre előkelő helyen vég-
ző budapesti Radnóti Gimnázium igazga-
tója. Mára már mindennapi gyakorlat lett, 
hogy az „elit” gimnáziumokból a diákok 
egy része külföldi felsőoktatási intéz-
ményt céloz meg. A Radnótiból a tavaly 
végzettek 38 százaléka felvételizett kül-
földre, s fel is vették őket.

 A legtöbb célországban 5–15 szá-
zalékkal emelkedett a magyar egyete-
misták száma. A legnépszerűbb ország 
továbbra is Ausztria, Németország és az 
Egyesült Királyság – derül ki az Engame 
Akadémia kutatásából.

Hová tűntek a fiatalok a hazai 
felsőoktatásból?

2017-ben összesen 105 868-an je-
lentkeztek egyetemre-főiskolára. 
Hat éve még több diákot vettek fel 
a felsőoktatási intézmények, mint 
ahányan 2017-ben jelentkeztek. Van 
olyan gimnázium, ahonnan a vég-
zősök több mint harmada külföldi 
egyetemre ment.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának adatai szerint a köznevelésben nap-

pali rendszerű oktatásban tavaly mintegy 1 millió 496 ezer fiatal vett részt. 

Nagy többségük egy évtizeden belül választó lesz. Ők egyedül képesek len-

nének kormányokat leváltani és újra megválasztani. A legutóbbi választások 

óta több mint kétszázezren töltötték be a választási korhatárt. Az ő szavazatuk 

jelentősen befolyásolhatná a választások kimenetelét.

Noha a legtöbb elemzés szerint a fiatalok közömbösek a közügyek iránt, az 

utóbbi időben számos olyan politikai döntés született, amelyek miatt felemel-

ték a hangjukat, és utcára vonultak. Elég a netadó elleni tüntetésre vagy a 

felsőoktatási törvény módosítása miatti tiltakozásra gondolnunk.

Jóllehet a tizenévesek politikai beállítottságáról viszonylag kevés kézzelfog-

ható információnk van, a Policy Solutions tavaly végzett kutatása alapján a 

magyar fiatalokat inkább a liberális, mérsékelt gondolkodásmód jellemzi. Bár 

a pártok elutasítottsága nagyon magas a körükben, 59 százalékuk gondolja 

úgy, hogy „a politikában való részvétel meg tudja változtatni az emberek éle-

tét” Magyarországon.

Legfájóbb problémáik között az elszegényedéstől való félelem, anyagi és lét-

bizonytalanság szerepel.

Diákok is leválthatnák az Orbán-kormányt

dexnek azt mondta: semmilyen retorzió 
nem érheti azt, aki igazoltan hiányzik. A 
legtöbb iskolában a szülő félévente három 
nap távollétet igazolhat gyermekének. Ha 
a szülő elengedi a gyermekét a tüntetésre 
és igazolja ezt, a diáknak ehhez joga van, 
mondta Aáry-Tamás Lajos. Ez tehát nem 
az oktatási biztos és nem az iskola ügye, 
csak a szülőé és a diáké - tette hozzá. 

Diák a kormány ellen vagy kormány 
a diák ellen? 
A tüntetést nem valami ellen szervezik – 
hangoztatták a diákok. Az oktatás kérdése 
azért fontos számukra, mert nem szeret-

nének elmenni ebből az országból. Ez az 
utolsó reményük arra, hogy meghallgas-
sák őket.

„Ha ezt a tüntetést kormányellenes 
tüntetésnek bélyegzik, azzal a döntés-
hozók azt üzenik ennek a generációnak, 
hogy tényleg nincs szükségük ránk. Ha 
nem az a cél, hogy a diákok hasznos 
készségeket sajátítsanak el az iskolában, 
kritikus gondolkodásra képes, felelős-
ségteljes állampolgárokká válhassanak, 
akkor nem mi vagyunk kormányellene-
sek, hanem a kormány diákellenes” – 
hangoztatják a szervezők.

Forrás: www.index.hu
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Külföldön tanuló magyar diákok becsült száma


