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2021. 07. 23. Magyar Hang 

A magyar írók és a filmesek jó része nem képes elérni az embereket, csak egymásnak alkotnak, 

egymásnak osztják a díjakat – ez Demeter Szilárd és Lajos Tamás véleménye, legalábbis a 

Magyar Hangnak a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem programjáról közölt tudósítása 

szerint. A PIM főigazgatója szerint a kanonizált-hangadó része az irodalomnak levált az 

olvasókról, „borzasztó unalmas verseket és prózát írnak, egymásnak és a szakmának akarnak 

megfelelni”, és mintha egy bizonyos szint felett nem is magyar, hanem német irodalmat 

szeretnének írni. Az operatőr-producer beszélt az SZFE-ről is, szerinte a kuratórium és az új 

struktúra az egyetemnek csak hozott, és „minden, ami a liberális sajtóban ezzel kapcsolatban 

megjelent, nettó hazugság.” Lajos Tamás szerint, semmi más nem szervezte az ellenük fellépő 

kollégákat, mint a politikai demonstráció lehetősége, illetve az egyetem működésének 

ellehetetlenítése, de ez nem sikerült. 

 

2021. 07. 23. Szabad Európa 

A Nahalka Istvánnal készített interjúban az ismert oktatáskutató keményen bírálja a pedagógus-

képzés átalakításának kiszivárgott terveit, kiemelve, hogy „a világon nincs olyan, hogy egy 

tanárnak csak annyit kelljen tudnia, mint a diákjainak”. Szerinte a tanárképzésbe indokolt 

belenyúlni, de nem úgy, ahogy ez a mostani tervezet tenné, és veszélyesnek tartja az osztatlan 

tanárképzés időtartamának csökkentését is. 

 

2021. 07. 23. ATV 

Karácsony Gergely az ATV weboldalának híradása szerint Facebook-oldalán köszöntötte a 

felvételt nyert hallgatókat, különösen a fővárosi egyetemeken tanulmányaikat megkezdőket, s 

emlékeztetett arra, éppen azért kell segíteni a Diákváros ügyét, hogy minél többen tudjanak 

továbbtanulni, és a lakhatással se legyen gondjuk. 

 

2021. 07. 23. Eduline 

Az oktatási portál cikke ismerteti a tíz legnépszerűbb alap- és osztatlan szak ponthatárát, a 

legnagyobb egyetemekre bekerültek létszámát és más érdekes adatokat is közöl, illetve 

belinkel. A legnépszerűbb képzések a gazdálkodás és menedzsment (10 300 jelentkező), a 

kereskedelem és marketing (6700), illetve a pszichológia (5800) voltak, míg osztatlan tanári 

képzésre 1534-en jutottak be. 

 

2021. 07. 23. 24.hu 

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 14 új kérdéssel helyettesítené Orbán 

„figyelemelterelő” népszavazási kérdéseit. A kérdések egy része az állami oktatás lezüllesz-

tésére vonatkozik, beleértve a középiskolai tanárok képzésének lebutítását a középszintű 

érettségi szintjére. A második kérdéscsoport a pedofiltörvény álságos voltára mutat rá, a 

harmadik a lehallgatási botrányra reflektál. 

 

2021. 07. 22. Szabad Európa 

A Corvinus Egyetem több mint 100 oktatója írta alá azt a nyilatkozatot, amelyet az alapít-

ványosított egyetem polgáraiként jegyeznek, és amelyben elítélik az Országgyűlés által június 

15-én elfogadott „A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a 

gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” címet viselő törvényt, és 

szolidaritást kívánnak vállalni a magyarországi LMBTQI-közösséggel. 

https://hang.hu/kultura/2021/07/23/demeter-szilard-sokan-mar-nem-is-magyar-hanem-nemet-irodalmat-akarnak-irni/
https://hang.hu/kultura/2021/07/23/demeter-szilard-sokan-mar-nem-is-magyar-hanem-nemet-irodalmat-akarnak-irni/
https://hang.hu/kultura/2021/07/23/demeter-szilard-sokan-mar-nem-is-magyar-hanem-nemet-irodalmat-akarnak-irni/
https://www.szabadeuropa.hu/a/nahalka-istvan-oktatas-tanarkepzes-pedagogus/31373397.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/nahalka-istvan-oktatas-tanarkepzes-pedagogus/31373397.html
http://www.atv.hu/belfold/20210723-karacsony-uzent-a-frissen-felvett-hallgatoknak/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210723-karacsony-uzent-a-frissen-felvett-hallgatoknak/hirkereso
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210722_minden_a_felveteli_ponthatarokrol_2021
https://24.hu/belfold/2021/07/23/kijavitottak-a-tanarok-orban-nepszavazasi-kerdeseit/
https://24.hu/belfold/2021/07/23/kijavitottak-a-tanarok-orban-nepszavazasi-kerdeseit/
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-egyik-legtekintelyesebb-magyar-egyetem-allt-ki-az-lmbtq-kozosseg-mellett/31372234.html
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2021. 07. 22. Direkt36 

A közpénzből működő, a kormány által busásan támogatott, ám mégis anyagi gondokkal küzdő, 

költekezéseiről elhíresült Antall József Tudásközpont Alapítvány az év elején Digitális 

Tudástárat indított „a fiatalok, felsőoktatásban tanulók, illetve szakmai érdeklődők számára”. 

A közpénzből létrehozott tartalmak egy részét azonban csak pénzért teszik hozzáférhetővé, 

ezért a NAV vizsgálja a Tudástár ügyét, az alapítvány egyéb pénzügyeivel egyetemben. 

 

2021. 07. 22. Telex 

Miután a magyar kormány nem tudott megegyezni Norvégiával, ezért inkább lemondott 77 

milliárd forintnyi támogatásról, mert olyan civil szervezetek lettek volna a 10%-nyi civil 

támogatások magyar lebonyolítói, akiket nem akartak elfogadni. Így egyelőre elveszett az a 

pénz, amiből az Innovációs és Technológiai Minisztérium például 50 millió eurót fordíthatott 

volna klíma- és energiapolitikára, 45-öt innovációra, a BM 31,5 millió eurót költhetett volna 

romaintegrációra, az Emmi pedig 17 milliót kulturális támogatásokra, illetve 4,5 milliót 

oktatásra és ösztöndíjakra is. 

 

2021. 07. 21. Telex 

„Az egészségügyben dolgozók tömegeit sodorta kilátástalan helyzetbe a kormány. Mi, 

oktatásban dolgozók elmegyünk, és kiállunk értük július 31-én, Budapesten, a Hősök terén!” – 

ezzel a felhívással jelentette be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), hogy 

csatlakozik a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) meghirdetett demonstrá-

ciójához. 

 

2021. 07. 21. ATV 

Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint a Karácsony Gergely által kezdeményezett nép-

szavazásból nem lesz semmi, mert a „kormány ugyanis úgy időzítette a mai bejelentést, hogy 

simán el fogják húzni a jó NER-társakkal feltöltött NVB és a megfelelő, kéziirányított kúriai 

bírók felhasználásával az engedélyeztetési-előkészítési-aláírásgyűjtési szakaszt, így még ha 

sikerül is ezeken sikerrel átvergődni (ha egyáltalán), a tényleges népszavazás bele fog csúszni 

a választási időszakba, amikor már nem tartható népszavazás”. 

 

2021. 07. 21. 444 

Karácsony Gergely országos népszavazás kezdeményezését jelentette be Facebook-oldalán 

arról, hogy a kínai egyetem helyett a Diákváros épüljön meg Budapesten, hogy a kormány ne 

adhassa el az autópályákat és hogy legyen általános, ingyenes antitest-szűrés minden 60 év 

feletti honfitársunknak. 

 

2021. 07. 21. 24.hu 

Az ITM bejelentette: ún. Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát alkotott a kormány. A 

megvalósításában Bódis államtitkár szerint kulcsszerepe lesz az egyetemi tudásközpontokra 

épülő Területi Innovációs Platformok országos hálózatának. 

 

2021. 07. 20. 444 

Április óta házi őrizetben van a Doxa című orosz diákmagazin négy középiskolás munkatársa, 

amiért a Navalnij melletti tüntetésről tudósítottak. „Valami furcsa, érthetetlen és félelmetes 

dolog a hatóságoknak”, hogy szabadon gondolkozó diákok erős, alulról szerveződő közösségét 

hoztak létre ‒ mondja a Deutsche Welle és a 444 együttműködésével készült videóban 

Jekatyerina Moroko diákújságíró. A rendőrségi házkutatás után megnőtt a lap olvasottsága. 

 

  

https://444.hu/2021/07/22/tavaly-mar-havi-69-milliot-keresett-antall-jozsef-fia-alapitvanya-penzugyeit-kozben-a-nav-is-vizsgalja
https://444.hu/2021/07/22/tavaly-mar-havi-69-milliot-keresett-antall-jozsef-fia-alapitvanya-penzugyeit-kozben-a-nav-is-vizsgalja
https://telex.hu/belfold/2021/07/22/honapokig-tarto-elokeszuletek-utan-a-magyar-kormany-inkabb-lemondott-a-norveg-alap-77-milliardjarol-mert-nem-akartak-elfogadni-a-kivalasztott-civileket
https://telex.hu/belfold/2021/07/22/honapokig-tarto-elokeszuletek-utan-a-magyar-kormany-inkabb-lemondott-a-norveg-alap-77-milliardjarol-mert-nem-akartak-elfogadni-a-kivalasztott-civileket
https://telex.hu/belfold/2021/07/21/pdsz-tanarok-is-csatlakoznak-az-egeszsegugyi-dolgozok-tuntetesehez
https://telex.hu/belfold/2021/07/21/pdsz-tanarok-is-csatlakoznak-az-egeszsegugyi-dolgozok-tuntetesehez
https://telex.hu/belfold/2021/07/21/pdsz-tanarok-is-csatlakoznak-az-egeszsegugyi-dolgozok-tuntetesehez
http://www.atv.hu/belfold/20210721-nemzetkozi-jogasz-a-karacsony-gergely-altal-kezdemenyezett-nepszavazasbol-nem-lesz-semmi/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210721-nemzetkozi-jogasz-a-karacsony-gergely-altal-kezdemenyezett-nepszavazasbol-nem-lesz-semmi/hirkereso
https://444.hu/2021/07/21/karacsony-is-nepszavazast-kezdemenyez-fudan-autopalyak-antitest-szures
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/07/21/kormany-nemzeti-intelligens-szakosodasi-strategia/
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/07/21/kormany-nemzeti-intelligens-szakosodasi-strategia/
https://444.hu/2021/07/20/nem-ertem-milyen-veszelyt-latnak-a-hatosagok-egy-diakmagazinban-de-valamit-biztosan
https://444.hu/2021/07/20/nem-ertem-milyen-veszelyt-latnak-a-hatosagok-egy-diakmagazinban-de-valamit-biztosan
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2021. 07. 19. 444, HVG 

Adrien Beauduin belga egyetemista, aki 2017‒2018-ban a CEU-n tanult Budapesten, szintén 

egyike lehet azoknak, akiket a magyar titkosszolgálatok az izraeli fejlesztésű kémszoftverrel 

lehallgattak. Beauduin részt vett a 2018. november végi CEU melletti tüntetés szervezésében, 

a Szabadegyetem nevű programsorozat elindításában, a december 12-i tüntetésen pedig abszurd 

váddal ötödmagával letartóztatták. Végül 2 év múlva ejtették a vádakat. Az ellene való 

kémkedés híre nem lepte meg, „mivel az Orbán-rendszer nem sokat törődik a jogszerűséggel”, 

és a letartóztatás után is követték. Gondolkozik rajta, hogy jogi lépéseket tegyen, és reméli, a 

magyar érintettek is harcolni fognak az igazukért. 

A HVG Szabó Máté Dániellel, a Társaság a Szabadságjogokért szakmai igazgatójával 

folytatott interjújából kiderül: az egyetlen személy a most nyilvánosságra került listán, aki ellen 

büntetőeljárás folyt, épp a CEU egykori diákja; róla akár az is elmondható tehát, hogy nem 

nemzetbiztonsági, hanem bűnüldözési céllal figyelték meg. 

 

2021. 07. 19. Telex 

„Stratégiai pont a kormánynak Gödöllő a Grassalkovich-kastély és az egyetemfejlesztés miatt 

is. Rólam pedig sokáig azt gondolhatták, mivel nagy az ismertségem és az elfogadottságom, az 

ellenzék egyik vezetője lehetek” – mondta Gémesi György gödöllői polgármester magyarázat-

képp arra, miért kerülhetett a most kipattant, kémszoftverrel való megfigyeléses támadás 

célpontjainak listájára. 

 

2021. 07. 18. Népszava 

A különböző politikai rezsimek építészeti nyomát taglaló cikkben Smiló Dávid építész és 

Schneller István volt főépítész mondja el véleményét a NER „politikai építészetéről”. Smiló 

szerint a Makovecz-féle piliscsabai Stephaneumtól való „éles elfordulást” jelzi, hogy a PPKE 

az új kampuszához „visszafogott, nem hivalkodó épületekre” írt ki pályázatot, míg pl. a 

stadionokat, a Budai Vár átépítését és részben a múzeumi negyedet is főleg „reprezentatív és 

kevésbé nélkülözhetetlen projekteknek” látja. Schneller István szerint „azzal, hogy a Nemzeti 

Galériát a Városligetbe költöztetik, „nemcsak a Liget veszti el a szívét, a nagyrétet, hanem a 

Várnegyed is búcsút mondhat a kulturális funkcióinak”. Szerinte a közhatalomnak „korszerű, 

magas esztétikai színvonalú kortárs építészetet” kellene a középületekkel létrehoznia, „legyen 

az akár egy repülőtér vagy egyetemi campus”; ideologikus reprezentatív épületünk „már van 

elég”. 

 

2021. 07. 17. K-blog (K-Monitor blogja) 

„Már nem a miénk! Alapítványi tulajdonba került” ‒ ilyen feliratú képekre kattintva olvasható 

a K-Monitor leltára a NER-alapítványokról, köztük a magyar felsőoktatás 70%-át kitevő 

egyetemi alapítványokról és a Diákváros 21 milliárdot érő telkéről. A formálisan alapítványnak 

nevezett „kekvák” sora a K-Monitor Facebook-oldalán folytatódik. 

 

2021. 07. 17. Népszava 

„Aki tud, menekül” ‒ mondta a vele készült interjúban a pályaelhagyásról Szabó Zsuzsa, a 

Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Egy pályakezdő pedagógusnak 150 ezer forint körüli 

a fizetése, egy öt éve dolgozó, gyermekét egyedül nevelő kolléga pedig a létminimum alatt él. 

Szerinte a hamu alatt izzó parázs a pedagógusok hivatástudata miatt nem kapott eddig lángra, 

és a kormány erre játszik, ami „gyalázatos”. Az érdekvédelem és a kormány viszonyáról azt 

mondta: a felszínen rendben lévőnek tűnik, „de hogy alatta semmi érdemi nincs, az biztos”. 

Bíznak benne, hogy a következő sztrájkkal sikerülhet a rendszert „megakasztaniuk”, ha „a 

szülők is jóval támogatóbbak lesznek, és belátják: ami az oktatásban történik, az a 

https://444.hu/2021/07/19/lehallgatott-ceu-s-diak-nem-lenne-jo-ha-ezt-is-ugy-megusznak-mint-mindent?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=lehallgatott-ceu-s-diak-nem-lenne-jo-ha-ezt-is-ugy-megusznak-mint-mindent
https://444.hu/2021/07/19/lehallgatott-ceu-s-diak-nem-lenne-jo-ha-ezt-is-ugy-megusznak-mint-mindent?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=lehallgatott-ceu-s-diak-nem-lenne-jo-ha-ezt-is-ugy-megusznak-mint-mindent
https://444.hu/2021/07/19/lehallgatott-ceu-s-diak-nem-lenne-jo-ha-ezt-is-ugy-megusznak-mint-mindent?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=lehallgatott-ceu-s-diak-nem-lenne-jo-ha-ezt-is-ugy-megusznak-mint-mindent
https://hvg.hu/itthon/20210719_TASZ_Pegasus_ugy_megfigyeles_lehallgatas_kemszoftver
https://hvg.hu/itthon/20210719_TASZ_Pegasus_ugy_megfigyeles_lehallgatas_kemszoftver
https://hvg.hu/itthon/20210719_TASZ_Pegasus_ugy_megfigyeles_lehallgatas_kemszoftver
https://telex.hu/direkt36/2021/07/19/orban-ellen-fordult-azota-erzi-ugy-zaklatjak-es-megfigyelik-most-kiderult-hogy-gemesi-gyorgyot-is-megceloztak-a-kemfegyverrel
https://telex.hu/direkt36/2021/07/19/orban-ellen-fordult-azota-erzi-ugy-zaklatjak-es-megfigyelik-most-kiderult-hogy-gemesi-gyorgyot-is-megceloztak-a-kemfegyverrel
https://telex.hu/direkt36/2021/07/19/orban-ellen-fordult-azota-erzi-ugy-zaklatjak-es-megfigyelik-most-kiderult-hogy-gemesi-gyorgyot-is-megceloztak-a-kemfegyverrel
https://nepszava.hu/3126437_csordulo-historizalas-es-varosra-nehezedo-luxuslakasok-jellemzik-a-ner-erat
https://nepszava.hu/3126437_csordulo-historizalas-es-varosra-nehezedo-luxuslakasok-jellemzik-a-ner-erat
https://k.blog.hu/2021/07/17/kekva
https://k.blog.hu/2021/07/17/kekva
https://nepszava.hu/3126451_annyit-se-keres-egy-kezdo-tanar-mint-a-fagyis-a-strandon
https://nepszava.hu/3126451_annyit-se-keres-egy-kezdo-tanar-mint-a-fagyis-a-strandon
https://nepszava.hu/3126451_annyit-se-keres-egy-kezdo-tanar-mint-a-fagyis-a-strandon
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gyermekeiket, így őket is ugyanúgy érinti, mint a pedagógusokat, és csak összefogva, 

együttműködve érhetünk el eredményt.” 

 

Most jutott el hozzánk: 

2021. 07. 03. University World News 

A június eleji budapesti Fudan-ellenes tüntetés hatására felélénkült a vita a Fudan oslói 

centrumának megalapításáról. Az Oslói Egyetem (UiO) februárban kötött szerződést a 

koppenhágai egyetemen bezárt Fudan-centrum átvételéről. A legnagyobb norvég lap, a Verdens 

Gang most felvetette: mivel a budapesti tiltakozás sikeres lett, hiszen Orbán népszavazást ígért 

a kérdésről, félő, hogy Európában egyedül Oslóban fogja megvetni a lábát a sanghaji egyetem. 

A cikk ismerteti az oslói rektor érvelését a befogadás mellett, valamint a Harald Bøckman 

sinológus és a Fudan-párti egyetemi kör között kibontakozott sajtóvitát arról, mennyire káros, 

illetve mennyire szükséges napjainkban a Kínával való ilyesfajta akadémiai együttműködés. 

 

https://nepszava.hu/3126451_annyit-se-keres-egy-kezdo-tanar-mint-a-fagyis-a-strandon
https://nepszava.hu/3126451_annyit-se-keres-egy-kezdo-tanar-mint-a-fagyis-a-strandon
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210703115844770
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210703115844770

