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HELYI FOTÓ VIDEÓ GAZDASÁG KULT TUDOMÁNY TECH SPORT

VÉLEMÉNY BLOGOK

A 2020-as szegedi SZFE-szimpatizáns tüntetéseket szervező egyetemi
polgári csoportosulás, a Veritas Virtus Libertas is reagált a Szegedi
Tudományegyetem esetleges alapítványba kerüléséről.

Facebook-posztjukban azt írják, a névváltoztatási kampány alatt már
sejtették, hogy ez várható lesz, ugyanakkor nem beszéltek róla sokat, mert
valami halvány remény élt bennük, hogy ennyire mégsem elvakult az
egyetem vezetése.

A Tegnap ők, holnap mi felirattal és egy SZFE-SZTE átkötéssel posztolt
közleményükben arról is ígéretet tesznek, hogy nem fogják hagyni, hogy ez
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végbe menjen. Mint fogalmaznak, „ahogy ősszel, úgy akármi jön, most is
meg fogunk mozgatni minden követ – a Szenátusban és azon kívül, az
EHÖK-kel vagy nélküle. Minden jogunkkal élni fogunk, amit az egyetemi
SZMSZ biztosít polgárainak”.

Hirdetés

„Minden érvre, minden tervre, minden ígéretre, minden körülményre és
legfőképp garanciákra kíváncsiak vagyunk. Garanciákra, hogy nem
Vidnyászkykat meg Lázár Jánosokat ültetnek a nyakunkba, hogy a pislákoló
egyetemi demokráciánkat nem váltják 30 ezüstért kuratóriumi kamarillára”
– írják.

Vidnyászkyka Attila nevével ugye a Színház- és Filmművészeti Egyetemre,
Lázár Jánoséval pedig a Szent István Egyetemre utalnak.

RAIFFEISEN
BABAVÁRÓ KÖLCSÖN

THM (kamattámogatással): 0,43% 
THM (kamattámogatás nélkül): 6,03%
A jóváírásnak feltételei vannak!
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FACEBOOK  

Szegeder: “2021. január 4-én Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem 
a szóbeli tájékoztatással kezdte az évet a dékáni kollégiumon, hogy kezdem
egyetem magánalapítványba történő átszervezését.”

A névváltoztatási kampány alatt már sejtettük, hogy ez lesz. Nem beszéltün
valami halvány (inkább naiv) remény élt, hogy ennyire mégsem elvakult az 
vezetése. De azok.

NEM FOGJUK HAGYNI. Ahogy ősszel, úg... See More

@[1848441158737473:274:Szegeder]: ′′ On January 2021., 4, Judit Fend
Chancellor of the University of Szeged began the year with oral informatio
college that they could initiate the university's reorganization into a private
During the name changing campaign, we already suspected that this wou
didn't talk much about it, there was some pale (more naive) hope that the 
leadership wasn't blind. But they are. WE WON ' T LET IT GO. As in the f
comes, we will move every stone - in and beyond the Senate, with or with
We will enjoy all our rights provided by the University SSMS to its citizens
about every argument, every plan, every promise, every circumstance, an
guarantees. To guarantees that not Vidnyászky and János Lázár are bein
necks, that our blinking university democracy will not be changed to 30 si
chamber. We will be here, be here too. ▶  http://szegeder.hu/mar-napiren
szte-maganalapitvanyba-szervezese/
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