Főleg Felsőoktatási Hírek
AZ OKTATÓI HÁLÓZAT VÁLOGATÁSÁBAN ‒ 2021. 10. 02. ‒ 2021. 10. 08.

2021. 10. 08. 444
A hongkongi egyetem eltávolíttatja az 1989-es Tienanmen téri vérengzés emlékére 24 éve
állított Szégyen oszlopa című szobrot. A szobornál 2020-ig megemlékezést tartottak a
vérengzés évfordulóin, de tavaly ezeket betiltották, az ott virrasztókat pedig bebörtönözték.
2021. 10. 08. HVG
Nagy Erzsébet (PDSZ) „egy nagy nullának” nevezte Orbán pénteki bejelentését a „jövőre
valamikor” esetleg megadható 10%-os béremelésről és a 2023-as esetleges további emelkedésről. Szerinte a 10% messze nem kompenzálná az eddigi bérkiesést, ráadásul azonnali
beavatkozásra volna szükség. Totyik Tamás (PSZ) nevetségesnek és a szakma megalázásnak
tartja Orbán nyilatkozatát, amiből az következik, hogy jövőre egy nyolc éve a pályán lévő tanár
a garantált bérminimumot fogja kapni, holott a PSZ szerint annál legalább 30%-kal kellene
többet keresnie, azaz 60%-os emelésre volna szükség. A két szakszervezet keddig várja, hogy
a kormányfő kijelölje, ki fog velük tárgyalni.
2021. 10. 08. 444
A New Yorker cikke szerint egyre nehezebben tartható az ún. trigger warning, azaz a
traumatikus élmény kiváltására alkalmas tartalmakra való figyelmeztetés gyakorlata a felsőoktatásban. Több egyetemnek van útmutatója ahhoz, hogy az oktatásban mit kell trigger
warninggal ellátni, pl. a Michigani Egyetem olyan témáknál javasol figyelmeztetést, mint halál,
terhesség, vetélés, vér, állatkínzás stb., de teljes listát nem lehet összeállítani, ráadásul egyes
vizsgálatok szerint a figyelmeztetésnek nincs érdemi hatása, vagy csak árt a poszttraumás
zavarral küzdőknek.
2021. 10. 08. 444
A Társaság a Szabadságjogokért közölte: a bíróság első fokon úgy ítélte meg, hogy az
alapítványosított SZFE megtorlásból távolította el Faur Annát az egyetemről, mert részt vett az
egyetem dolgozóinak sztrájkjában, ami a véleménynyilvánítás egy formája volt.
2021. 10. 08. Népszava
A lap kérdésére az Emmi közölte: a 2020/2021-es tanévben 2100 frissdiplomás kezdte el a
pedagógusi pályát. 2018/2019-ben ez a szám még több mint 6000 volt. Totyik Tamás PSZalelnök szerint ez az adat azért is lesújtó, mert idén mintegy 2400 pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt. A diplomás pályakövetési rendszer felméréséből kiderül, hogy a frissdiplomás
tanárok többsége nincs megelégedve sem a fizetésével, sem a tanári pálya presztízsével.
Mindennek ellenére az Emmi csupán kampányfogást lát a pedagógusszakszervezetek közös
sztrájkkezdeményezésében.
2021. 10. 08. Népszava
A sajtószemle a Financial Times cikkét idézi, amely szerint az amerikai jobboldal számára
követendő példa lett Orbán illiberális kormányzása, nem utolsó sorban azért, mert megmutatja,
miként lehet „megvívni a kulturális háborút a kozmopolita elittel”, és „nagyon csábító az
oktatási programja is”.
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2021. 10. 08. HVG
Pénteki rádióinterjújában a kormányfő januárra 21, illetve 20%-os béremelést jelentett be az
ápolók, a bölcsődei dolgozók, a szociális munkások és a kulturális szektorban dolgozók
számára, ugyanakkor kijelentette: a pedagógusok egyelőre kimaradnak, mert „nem tudnak
egyszerre mindenkinek több fizetést adni”. Azt azonban nem zárta ki, hogy „jövőre valamikor”
10%-os, 2023-ban pedig egy nagyobb arányú emelést kapjanak.
2021. 10. 07. Válasz online
A Válasz online is beszámolt a vadászati kiállításról, ahol a külföldi jelenlét „annyira gyér,
hogy a nemzetközi csarnokban magyar egyetemek, bankok pavilonjait kellett elhelyezni, hogy
a tér ne kongjon az ürességtől”. A cikkből megtudhatjuk továbbá, hogy Magyarországon a
tudományos kutatási célt ürügyként felhasználva olyankor is elejtenek bizonyos állatokat,
amikor az uniós szabályozás ezt tiltja. A kiállítás pozitívumait is kiemelő, részletes tudósítás
konklúziója: „rettenetesen hiányzik egy modern, nagy léptékű, nem állandó kiköltöztetéssel
fenyegetett Természettudományi Múzeum Budapestről, aminek a kiállításain ennél többet is
megtudhatnánk a környezetről, ami körülvesz minket”.
2021. 10. 07. Mérce
Az Emmi azzal reagált a PSZ és PDSZ keddi sztrájkbejelentésére, hogy ők is „beszálltak a
kampányba”, és hogy a döntésük „Dobrev Klárával történő találkozókon” született. A PDSZ
„szomorú hazugságnak” nevezte a reakciót, és felhívta az Emmi figyelmét arra, hogy a döntés
már a Covid-járvány előtt megszületett, de akkor hivatástudatból felfüggesztették a közös
munkát, és az oktatásban dolgozók helyzete azóta csak romlott, a tanárhiány pedig fokozódott.
2021. 10. 07. Magyar Narancs
Bár ellentétes a HÖK szervezeti és működési szabályzatával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem mégis engedélyhez köti a nyilatkozattételt a hallgatói önkormányzat
számára. A lap megkérdezte az egyetem vezetését, hogy milyen alapon írja ezt elő, és a HÖOKot is, hogy miért tűri ezt az eljárást, de egyik helyről sem kapott a kérdéseire választ.
2021. 10. 07. Telex
„Sokkoló”, hogy a tanári átlagkereset Magyarországon még a pótlékokkal együtt is csak az
átlagkeresetek 60 százaléka, és csak a harmada a más diplomások átlagkeresetének. Még a 4244 éves tapasztalattal és egyetemi végzettséggel rendelkező „pedagógus 2” fokozatú tanár
maximális bruttó bére is az átlag alatt van. Az 50%-os béremelés a költségvetésnek 300–350
milliárd forintjába kerülne, ami a következő évek magyar GDP-jének a 0,5-0,6%-át tenné ki. A
cikk szerint érdemes elgondolkodni azon, hogy az ország jövője szempontjából mi (lett volna)
a fontosabb: erre költeni, vagy pl. Mészáros Lőrinc 338 milliárd forintos vasútfejlesztésére, a
600 milliárd forintos, a választások előtti hónapokra időzített adóvisszatérítésre vagy a 70
milliárdos vadászati kiállításra. A cikkben szó esik még a pedagógus-béralap befagyasztásának
következményeiről, a tanárok nyári szabadságával kapcsolatos hiedelmekről, a korfáról, a
betöltetlen állásokról és arról, hogy mi lehet a kérdés iránti politikusi közöny oka.
2021. 10. 07. Telex
Az állami Beruházási Ügynökség friss éves beszámolójából kiderül, milyen beruházási
összegekre vállalt kötelezettséget a kormány idén és a következő években, és az is, hogy milyen
beruházásokra nem szán pénzt. A legnagyobb beruházási tétel a budai vár, amire közel 340
milliárd forint megy el, ezt követi a BME Science Park kialakítására kiadott 160 milliárd forint
és a Fradiváros nevű projekt 152,6 milliárddal. A Diákváros 0 forinttal szerepel a
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beszámolóban, a Fudan Egyetem pedig fel sincs tüntetve. A lap megkérdezte, hogy kihagyásuk
a sportberuházások jelentős megdrágulásának tudható-e be, de nem kapott választ.
2021. 10. 06. 24hu
Iványi Gábor közlése szerint a NAV indokolatlanul nagy erőkkel, fegyveres ellenőrökkel szállt
ki helyszíni szemlére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik iskolájába. Iványi
szerint a jövőben is számítaniuk kell hasonló intézkedésre.
2021. 10. 06. ATV
Palkovics miniszter és Bódis kuratóriumi elnök aláírták a pécsi egyetem finanszírozására
vonatkozó megállapodást. Eszerint az egyetem 2022-ben a tavalyihoz képest majdnem
kétszeres, 42 milliárd forintnyi támogatásban részesül, a fenntartó alapítvány pedig 2022‒2026
között összesen több mint 213 milliárd forintot kap. Bódis elmondta: a forrást az alapítványt
fogja „mérhető és számszerűsített indikátorok, a kitűzött célok elérése” alapján leosztani, és a
leosztás elveit úgy kell meghatározni, hogy „motiválóan hasson a teljesítésben közvetlenül
érintett és érdekelt egyetemi polgárokra”.
2021. 10. 06. Népszava
A Stern megnyugtatja azokat, akik nehezményezik, hogy nem Karikó Katalin kapta a kémiai
Nobel-díjat: a stockholmi bizottság előbb-utóbb értékelni fogja Karikó és munkatársa, Drew
Weissman „iszonyatosan sok ideje” tartó kísérletezését, kutatását is.
2021. 10. 06. 444
„Megkérdeztem Káslerékat, hány végzett pedagógus lépett pályára tavaly és idén. A válasz:
nincsenek ilyen adataik. Sőt: nem kötelesek azokat előállítani. Kásler Miklós közoktatásért
felelős miniszter nem tudja, hány pályakezdő pedagógus van, és nem is érdekli” ‒ írta Facebook-oldalán Szél Bernadett, hozzátéve, hogy az Emmi valójában titkolni akarja a lesújtó
adatokat.
2021. 10. 06. 24hu
Szijjártó miniszter listát kapott szlovák kollégájától a magyar fél Szlovákiát érintő átláthatatlan
támogatásairól és programjairól, amelyekről a szlovák fél nem a nemzetközi standardnak
megfelelően, hanem csak sajtó útján értesült. A listán szerepel az is, hogy a magyar kormány a
kulturális és oktatási támogatásoknál eltért a 2004-es megállapodástól. Szijjártó megígérte,
hogy ezeket a jövőben a kisebbségi vegyes bizottság felügyelheti.
2021. 10. 05. Telex
A tanárok világnapján közölte az új afgán kormány szóvivője és leendő ENSZ-képviselője:
Kundúz tartományban visszatérhettek a középiskolákba a lányok. Az ország többi tartományában csak általános iskolák nyíltak meg a lányok előtt, és egy oktatási minisztériumi forrás
szerint ez így is marad, mert a középiskolákat csak fiúknak nyitják meg.
2021. 10. 05. Magyar Narancs
Megszűnt a meteorológusok szabad lejutása a vízpartra hőfok- vagy jégvastagság-méréshez,
mivel körülzárták a Siófoki Viharjelző Obszervatórium telkét. Egyik oldalukon megkapta az
építési engedélyt a sokat emlegetett ötszintes társasház, a másikon meg ugyanaz a vállalkozói
kör megszerezte az ott álló hotelt és a parti sávot. (Mindezen obszervatórium körüli ingatlanok
a nemrég államosított Bahart Zrt.-től kerültek a kezükbe.) „Ötven éves adatsort dobhatunk a
kukába” ‒ írta Horváth Ákos, az állomás vezetője 2017-ben, „a viharjelzést, ekképpen pedig az
életvédelmet veszélyeztető” építkezési terv felmerülésekor. Akkor az Országos Meteorológiai
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Szolgálat (OMSZ) még melléjük állt (Lovász László MTA-elnökkel egyetemben), de tavaly az
állam, azaz az agrártárca által felügyelt OMSZ és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
kiegyezett a háttérben a befektetőkkel, a balatoni meteorológusok és civilek tiltakozása, illetve
Potocskáné Kőrösi Anita helyi jobbikos országgyűlési képviselő kétnapos éhségsztrájkja
ellenére. A tóparti önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (az 1882-ben alakult
„Balaton-Egylet” folytatója 1904 óta) Horváth Ákos meteorológust Balaton-díjjal kívánta
kitüntetni, de ő azt köszönettel visszautasította, mondván: nem tudta megmenteni az
obszervatóriumot az építkezéstől.
2021. 10. 05. 444
Jövő héten vehetik át diplomájukat az EmEx nevű diplomamentő program résztvevői közül a
színházi dramaturg osztály hallgatói és a színészhallgatók; előbbiek a ludwigsburgi előadóművészeti egyetemen, utóbbiak a salzburgi zeneművészeti egyetemen ‒ közölte Csató Kata, a
Freeszfe elnöke. A színházrendező osztály télen diplomázhat.
2021. 10. 05. Magro.hu
A Grand Tokaj Zrt. (korábban: Tokaj Kereskedőház) tulajdonjoga átkerült az államtól a TokajHegyalja Egyetem Alapítványhoz. A pincészet évente csaknem 5 millió palackot termel, 38
országban értékesít, forgalma 2020-ban megközelítette a 2,7 milliárd forintot. Stumpf István
alapítványi elnök közölte: a helyi felsőoktatás gyökerei a 17. századba nyúlnak vissza, és az új
„tudásközpontnak” a szőlészet-borászat, a turizmus-vendéglátás és gazdaságmenedzsment
mellett a hagyományoknak megfelelően része lesz a pedagógus- és tanítóképzés is. „Egyedülálló kezdeményezésként” létrehoznak Tokaj Wine Business Institute (sic) néven egy borászok
posztgraduális képzésével foglalkozó intézetet is. Elmondta továbbá: az alapítvány az államkincstártól kapott kötvények kamataiból és a következő 5 évben további évi 1-1 milliárd
forintból gazdálkodhat. Ebből finanszírozzák az oktatás megkezdését, egy sárospataki
szállodaépítés befejezését, a tanítóképző felújítását, illetve egy új kollégium és az egyetemi
kampusz megépítését.
2021. 10. 05. Népszava
A zárszámadási törvényjavaslatból kiderül, hogy a Fideszhez köthető ún. kekvák (a
felsőoktatásiakat nem számítva) csak készpénzben és csak tavaly 137,7 milliárd forintot kaptak
a gazdaságvédelmi alapból. A legtöbbet a Mathias Corvinus Collegium kapta, rajta keresztül
pedig külön nevesítve 14,5 milliárdot kapott a Fidesz politikai hátországának szellemi műhelyét
kiadó Kommentár Alapítvány. Azaz elmondható, hogy a kormány a gazdaságvédelmi alapból
politikai tevékenység támogatására is költött. A gazdaságvédelmi alapból tavaly elköltött 4030
milliárd forintból csupán 908 milliárd ment el közvetlenül gazdaságvédelmi támogatásra, és
sok száz milliárd valódi sorsa továbbra is ismeretlen, de mert a parlament egyszerű többséggel
fogadhatja el a javaslatot, minden bizonnyal szentesíteni fogja ezeket a költéseket is.
2021. 10. 05. HVG
SZFE-s pulóvere miatt zaklatta templomba menet egy férfi Bajor Lili színésznőt a Ferenciek
terén. A színésznő megjegyezte, hogy az emberek „látványosan elfordultak” ahelyett, hogy a
segítségére siettek volna.
2021. 10. 05. Portfolio
Sztrájkbizottságot alakít a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete. Követelik, hogy szeptember 1-től visszamenőleg a pedagógusbér vetítési
alapja a mindenkori minimálbér legyen, és a nem pedagógus dolgozók garantált illetménye is
növekedjen; illetve hogy a nevelésre-oktatásra lekötött munkaidő legfeljebb heti 22 óra, a
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pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek esetében pedig 40 helyett 35 óra legyen.
Béremelés híján a lap szerint egyre több pedagóguscsalád élhet nélkülözésben, és még
súlyosabbá válhat a tanárhiány.
2021. 10. 05. Noizz
Indoklás nélkül elutasította a köztársasági elnök annak a 24 éves, partiumi anyától és ázsiai
apától született egyetemistának az állampolgársági kérelmét, aki Magyarországon született, itt
járt iskolába, azóta is itt él, száz százalékig magyarnak tartja magát, és a honosítási feltételek
mindegyikének megfelel. A döntés ellen indoklás hiányában nem lehet fellebbezni. A magyar
honosítási procedúra visszásságairól a lap a Magyar Helsinki Bizottság munkatársát kérdezte.
2021. 10. 04. Mérce
A cikkből megismerhetjük egy kongói diák, Junior Masudi Wasso harcát a belga hatóságokkal.
amelyek a reptérről vissza akarták toloncolni, pedig azért érkezett, hogy megkezdje tanulmányait a louvaini (leuveni) katolikus egyetemen. A nagy felháborodást keltő idegenrendészeti
eljárás oka az volt, hogy a határőrök nem hitték el neki, hogy valóban tanulás céljából akar
Belgiumba belépni. Wasso mellett kiállt az egyetem vezetése, a frankofón rektori konferencia,
a belgiumi frankofón diákokat képviselő országos diákszervezet és több más szervezet. A
flamand vezetésű belga belügyminisztérium a tömeges tiltakozások hatására végül két hét után
szabadon eresztette Wassót.
2021. 10. 04. Mérce
A lap terjedelmes interjút készített egy Afganisztánt belülről ismerő kutatóval, aki elmondta,
hogy a tálibok ellenőrzése alatt álló területek jó részén a lányok jelenleg nem járhatnak iskolába,
és Kabulban a női munkavállalók egy része, pl. tanárok, egyetemi professzorok nem léphetnek
be a munkahelyükre. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a nemi diszkrimináció mellett
súlyos probléma az etnikai diszkrimináció is, és hogy az országban humanitárius katasztrófa
fenyeget, hiszen a lakosság több mint egyharmada éhezik. A kérdésre, hogy mit tehetnének a
kelet-európai baloldaliak az afgánok érdekében, az interjúalany így felelt: „Most, hogy több
tízezer afgán hagyta el Afganisztánt – köztük aktivisták, vezetők, művészek, diákok, kutatók,
írók, költők, újságírók –, itt a lehetőség, hogy szélesebb platformot biztosítsunk nekik, egyebek
mellett tudományos rendezvényeken, panelbeszélgetésekben, művészeti kiállításokon”, elvégre
ők tudják a legjobban megtanítani a világnak, hogy milyenek az afgánok.
2021. 10. 04. Népszava
Fenyő D. György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke szerint a nyáron új, „a
korábbiaknál is rosszabb” tankönyvek készültek, melyek „tökéletesen alkalmazkodnak a
kerettantervhez, szemléletben, értékrendben, világlátásban”. Mindez súlyosan árt az olvasásnak, „annak, hogy a felnövekvő nemzedék fog-e olvasni”, és a szintén nyáron elfogadott
homofób törvénnyel együtt „katasztrofális állapotot teremt”. Szerinte „a tanárt végre ismét
alkotó értelmiséginek kellene tekinteni, aki egy gazdag kínálatban a tisztes szakmai tudás
alapján képes felelős döntéseket hozni”.
2021. 10. 04. Telex
Interjú a sokdiplomás Neubauer Tamással, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) GyőrMoson-Sopron megyei elnökével abból az alkalomból, hogy a tanév elején közzétett
portfólióírást megtagadó videója nagy nézettséget ért el. Neubeuer ennek ellenére úgy látja, a
pedagógusok és általában a közszolgálat „nyűge-baja” nem éri el a társadalom ingerküszöbét,
„senkit nem érdekel, hogy a bölcsődétől az egyetemig mi történik a felnövő generációval”.
Novák miniszter kijelentésére, miszerint nem életszerű változtatni a pedagógusok bérén, így
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reagált: „A társadalmi megbecsültségünknek hű tükre az ominózus mondat”, „egy olyan hölgy”
szájából, „akinek az egyéves adókedvezménye magasabb, mint az én éves bruttó bérem”. Az
oktatáspolitikai érdektelenség okát egyrészt abban látja, hogy „az iskolák és az óvodák
»feladatellátó« helyek; el kell látniuk a feladatukat, majdnem [...] mindegy, hogy hogyan”,
másrészt pedig abban, hogy most már nem a tudásalapú társadalom a fontos, mint 2010 előtt,
hanem a munkaalapú, „és abban nem a tudásnak van értéke, hanem a munkának”. A
portfóliókészítésről az a véleménye, hogy „benne van minden, ami a tanárokat megalázza”, és
hogy a 66 indikátornak való megfelelés „humbug”.
2021. 10. 04. Telex
A New York Times írása szerint az Orbán-kormány többek között oktatási célú alapítványok
és szervezetek segítségével próbálja Amerikában felépíteni új nemzetközi imázsát, és e
lobbimunka egy része az ottani követelmények és normák szerint már a „a jogi szürke zónába”
esik. A lobbitevékenység egyik finanszírozója a 2021-ben létrehozott, 21 millió dollárnyi
(csaknem 6,5 milliárd forintnyi) közpénzzel támogatott Hungary Foundation, melynek
igazgatója Anna Smith Lacey, Stumpf István egyetemalapítványosítási kormánybiztos lánya.
Smith Lacey a lapnak azt mondta, az alapítvány feladata kulturális, oktatási és kutatási jellegű,
és tagadta, hogy lobbiszervezet volna, noha korábban két befolyásos külpolitikai think tanknek
adott megbízatást 200-200 ezer dollár értékben a magyar‒amerikai kapcsolatok
befolyásolására, azok azonban idővel megszakították vele a kapcsolatot. (A NYT írását a
másnapi Népszava is ismerteti.)
2021. 10. 04. Népszava
Felmondtak az óvónők és a dajkák a dunaalmási óvodában tiltakozásul azért, mert egy kollégájukat mondvacsinált okkal bocsátotta el az új vezetés, miután az „határozottan” nyilvánított
véleményt a munkahelyi körülményekről. Az óvodában így csak a vezető, a helyettese, egy
pedagógiai asszisztens és egy takarítónő maradt. A szülők petícióban tiltakoztak az új
óvodavezetés ellen.
2021. 10. 04. 24hu
A parlament mai ülésén az azonnali kérdések órájában Soltész Miklós államtitkár azt állította,
hogy Karácsony Gergely havi 300 ezer forintot keresett a Gyurcsány-kormány tanácsadójaként,
218 ezer forintot pedig a Corvinus oktatójaként akkor, amikor a minimálbér 50 ezer forint volt.
Ezenkívül a Mediántól is fizetést vett fel, éspedig tényleges munkavégzés nélkül – tette hozzá.
2021. 10. 03. Telex
A lap Freund Tamást, az MTA elnökét kérdezte arról, hogy mekkora jelentősége lenne
Magyarország és a magyar tudományos élet szempontjából egy újabb magyar Nobel-díjnak,
miután Karikó Katalint kutatótársával, Drew Weissmannel együtt esélyesnek tartják az
orvostudományi Nobel elnyerésére. Freund szerint a Karikó-féle felfedezés iránti bizalom
megalapozott, de felhívja a figyelmet arra, hogy általában eltelik néhány év, mire a Nobelbizottság meggyőződik az alapkutatási felfedezések valós értékeiről.
2021. 10. 02. Haszon
Bejelentették: 2026-ra ún. metaverzummá alakul át a Facebook, és a fejlesztésében részt vesz
többek között a washingtoni Howard Egyetem, valamint a szöuli és a hongkongi egyetem.
Külső partnereinek a cég 15 milliárd forintnyi támogatást nyújt. A metaverzum virtuális terének
köszönhetően eltűnnek a határok, átalakulhat az oktatás, és a művészek is felvirágozhatnak ‒
áll a cikkben.
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2021. 10. 02. ATV
Totyik Tamás PSZ-alelnök szerint minimálbérhez kötött béralap és azonnali 30 százalékos
béremelés szükséges a közoktatásban, de ennek a jövő évi költségvetésben nincs nyoma. „A
2022-es költségvetésben a sportra és tömegsportra többet fordít a kormány, mint az általános
iskolák fenntartására és működtetésére, azt hiszem, ez mindent elárul” ‒ mondta.
2021. 10. 02. Népszava
„A Fidesz hiába írja át a történelmet és a nyelvtudományt, hiába látja vendégül a Türk Tanácsot,
az új rokonok döntéshozóit mindez aligha hatja meg. A fizetőképes Azerbajdzsánt mások is
körüludvarolják, a többi türk állam vagy fizetésképtelen, vagy nincs szüksége a magyar
ajánlatra” ‒ írja a „terepet ismerő szakemberekre” hivatkozva Márton László Montpellier-ből
„A kabuli lecke” című cikkében.
2021. 10. 02. HVG360
Riba István ismerteti a magyarságtudomány legújabb délibábos elméletét, amelyet kiötlője,
Fehér Bence klasszika-filológus és arabista az iskolai tananyag részévé tenne (lásd: 2021. 09.
17. Gondola.hu, Telex). A cikkíró az előzmények, valamint a Fehér-féle sajátos módszertan és
merész feltételezések bemutatása után arra a következtetésre jut, hogy „úgy látszik, valamilyen
bizonyítási kényszer nehezedhet a Magyarságkutató Intézet kutatóira, hogy mindenáron valami
olyan új eredménnyel álljanak elő, ami szembemegy az eddigi tudományos konszenzussal. S
ezért hajlandók messze elrugaszkodni a tudományosság talajától is.” Ezek a kísérletek a
tudományos közösségből „csak csodálkozással vegyes mosolyt” váltanak ki, egyes radikálisok
viszont még keveslik is az ilyen „korszakos” eredményeket.
*
A múlt heti hírekből kimaradt:
2021. 10. 01. Kisalföld
Vas emlékdiplomát vett át a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán Lampérth
Attiláné Ritz Terézia, aki Alcsúton Orbán Viktor miniszterelnököt is tanította első-második
osztályos korában. Pályája kezdetéről elmondta: „Emlékszem, hogy a gyerekek hosszú
padokban ültek. A teremben pedig vaskályhával fűtöttünk, amibe ők hozták a fát, hogy ne
fagyjunk meg. Én vezettem be azt, hogy a testnevelés órákon ne az utcai ruháikban vegyenek
részt.” Az ünnepségen köszöntőt mondott Neubauer Tamás, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Pedagógus Szakszervezet elnöke is, aki nemrég a portólióírás megtagadásáról szóló
nyilatkozatával hívta fel a figyelmet a közoktatás tarthatatlan helyzetére (lásd: 2021. 09. 17.
24hu). Köszöntőjében elmondta, hogy a pedagógusi pálya büszkesége mára „valahol eltűnt”,
és háláját fejezte ki, amiért sokan még 70-80 évesen is visszamennek tanítani igazgatójuk
hívására.

