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2021. 10. 29. Szeged.hu 

Szajbély Mihály professzor szenátusi felszólalásában azt mondta, Szegednek jutott az 

alapítványi egyetemek közül a „leghozzáértőbb” kuratórium, amely „egyértelműen jobb fenn-

tartó, mint a csőlátású és technokrata Palkovics László miniszter úr által irányított ITM”, és 

amelyet az egyetemi közösség szerinte bizonyosan megszavazott volna, ha kikérik a 

véleményét. Probléma azonban, hogy hiányoznak az alapítványi működéshez szükséges 

intézményi garanciák, így ha Szabó Gábor a maga által megszabott feltételek nem teljesülése 

esetén lemond, akkor az új kuratórium „már nyilvánvalóan nem az általa képviselt vonalat vinné 

tovább”. 

 

2021. 10. 29. Urbanlegends (blog) 

Az MTA elnöke „Középiskolai MTA Alumni” néven programot indított a tudományos, 

problémacentrikus és kritikus gondolkodás iskolákban való népszerűsítésére. A felhívásra 

közel 1300 kutató vállalta, hogy saját volt iskolájában teljesíti ezt a küldetést. [A program 

elindulásáról a Magyar Hang is beszámolt október 31-én.] 

 

2021. 10. 29. Telex 

Tanulmány készült arról, mi a hatása a magyar iskolákban 10 éve indított mindennapos 

testnevelésnek. Röviden: a testneveléstanárok találékonyságától függően más-más módon, 

sokszor kényszermegoldásokkal próbálják teljesíteni az iskolák az előírt heti 5 órát; a tanulók 

mozgáskészsége és fittségi állapota javult, de a túlsúlyosok aránya továbbra is magas; a diákok 

egészségéért többre, ún. aktív iskolákra lenne szükség. 

 

2021. 10. 29. Telex 

Eltűnés miatt keresi a rendőrség Klein Lászlót, az ELTE Pszichológiai intézetének munkatársát. 

 

2021. 10. 28. Átlátszó 

A 27 EU-tagállamból Magyarországon keresnek a legkevesebbet az egyetemi oktatók. A 

pályakezdők fizetése az EU-ban átlagosan 2087, a V4-országokban 974, nálunk viszont csak 

615 euró. Az egyetemi tanárok fizetésében a sereghajtó Bulgária 1053, Magyarország pedig az 

utolsó előtti 1538 euróval. A lista első és utolsó helye között több mint 5 millió forintnyi 

különbség van. A felsőoktatásban beígért kétszer 15%-os béremelés kifizetésének első fele az 

októberi fizetéssel várható. A cikk emlékeztet arra, hogy a Mathias Corvinus Collegiumnál és 

az alapítványosított egyetemek kuratóriumaiban és felügyelőbizottságaiban az említetteknél 

jóval magasabb fizetésekre lehet számítani. 

 

2021. 10. 28. Népszava 

Több mint 34 milliárdos központi költségvetési átcsoportosításról döntött a kormány a 

Központi Maradványelszámolási Alapból és a gazdaság-újraindítási keretből. Ebből 3,8 

milliárdot egyházi célra fordítanak, az Emmi pedig 500 millióval többet költhet tanév közben 

hit- és erkölcstanoktatásra, valamint tankönyvtámogatásra. 

 

2021. 10. 28. Népszava 

Persona non gratának nyilvánították és ezért nem engedték részt venni egy vele tervezett 

beszélgetésen Puzsér Róbertet a Károli Gáspár Református Egyetemen, amelynek amúgy a 

hallgatója volt. 

https://szeged.hu/hirek/45566/jo-az-egyetem-kuratoriuma-de-mi-lenne-szabo-gabor-utan-ezt-a-kerdest-feszegeti-szajbely-mihaly
https://szeged.hu/hirek/45566/jo-az-egyetem-kuratoriuma-de-mi-lenne-szabo-gabor-utan-ezt-a-kerdest-feszegeti-szajbely-mihaly
https://szeged.hu/hirek/45566/jo-az-egyetem-kuratoriuma-de-mi-lenne-szabo-gabor-utan-ezt-a-kerdest-feszegeti-szajbely-mihaly
https://www.urbanlegends.hu/2021/10/akademikusok-iskolajarasa-az-altudomanyok-ellen/
https://www.urbanlegends.hu/2021/10/akademikusok-iskolajarasa-az-altudomanyok-ellen/
https://hang.hu/tudomany/elindult-a-kozepiskolai-mta-alumni-program-132780
https://telex.hu/belfold/2021/10/29/a-mindennapos-testneveles-tornaora-hatasai-netfit-meresek
https://telex.hu/belfold/2021/10/29/a-mindennapos-testneveles-tornaora-hatasai-netfit-meresek
https://telex.hu/belfold/2021/10/29/eltunt-klein-laszlo-elte-pszichologiai-intezet-munkatars-rendorseg
https://adatujsagiras.atlatszo.hu/2021/10/28/nemzetkozi-viszonylatban-is-kiemelkedoen-rosszul-keresnek-az-egyetemi-oktatok-hazankban/
https://nepszava.hu/3136396_tizmilliardokat-csoportositott-at-a-kormany-fel-evvel-a-valasztas-elott-mutatjuk-a-nyerteseket
https://nepszava.hu/3136396_tizmilliardokat-csoportositott-at-a-kormany-fel-evvel-a-valasztas-elott-mutatjuk-a-nyerteseket
https://nepszava.hu/3136396_tizmilliardokat-csoportositott-at-a-kormany-fel-evvel-a-valasztas-elott-mutatjuk-a-nyerteseket
https://nepszava.hu/3136285_puzser-robert-tiltolistara-kerult-a-karoli-gaspar-reformatus-egyetemen
https://nepszava.hu/3136285_puzser-robert-tiltolistara-kerult-a-karoli-gaspar-reformatus-egyetemen
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2021. 10. 28. Portfolio 

A Nemzeti Versenyképességi Tanács ülését követően Varga Mihály pénzügyminiszter 

Facebook-videóban jelentette be, hogy egy olyan új ösztöndíjprogramról is döntöttek, amely 

évente ötven tehetséges magyar diáknak tenné lehetővé, hogy a világ legjobb egyetemein 

tanulhasson. A program nem csak egy szemeszter elvégzését tenné lehetővé, hanem minden 

tanulmánnyal kapcsolatos költséget állna a diploma megszerzéséig, viszont a végzett 

fiataloknak a képesítés megszerzését követő első öt évben itthon kellene munkát vállalniuk. 

 

2021. 10. 28. 444 

Uttar Pradesh államban letartóztattak három kasmíri vendéghallgatót, mert túl hangosan 

ünnepelték Pakisztán győzelmét egy krikettkupán, amit a hatóság „India-ellenes és Pakisztán-

párti szlogenek” kiabálásaként értékelt. A cikk még két hasonló riasztó esetről számolt be, az 

egyikben egy tanárnőt bocsátottak el, a másikban kasmíri diákokat inzultáltak hasonló okból. 

 

2021. 10. 27. 444 

Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök 56 oldalas mesterszakos szakdolgozatában mindössze 

két oldalon nem nem találni plágium nyomait. A szakdolgozat 1999-ben készült a kelet-

franciaországi Université Nancy II. egyetemen. A témavezető azzal érvel, hogy akkor „még 

nem tanították olyan szigorúan a tudományos módszereket”, mint ma. 

 

2021. 10. 27. 444 

Első alkalommal történt meg, hogy egy romániai bíróság anyagi kártérítésről hozott döntést 

nyelvi diszkrimináció miatt; a bukaresti ítélőtábla jogerős ítéletében megállapította, hogy 

hátrányosan különböztették meg azokat a magyar gyerekeket, akik a 2016‒2017-es tanévben 

szerették volna elkezdeni az ötödik osztályt a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium 

magyar tanítási nyelvű képzőművészeti tagozatán, de a megyei tanfelügyelőség és a 

minisztérium ‒ az alacsony gyermeklétszámra hivatkozva ‒ nem járult hozzá ehhez. Az 

ítéletben most arra kötelezték a szaktárcát és a tanfelügyelőséget, hogy fizessenek személyen-

ként hatezer lejes kártérítést annak a tíz diáknak, akik nevében a Jogvédő Csoport az Identitás 

Szabadságáért (Advocacy Group for Freedom of Identity, AGFI) perre vitte az ügyet. 

 

2021. 10. 27 Népszava 

Magyarországról a Freeszfe Egyesület Emergency Exit elnevezésű diplomamentő programja 

kapta 2021-ben az Európai Parlament által alapított Európai Polgár díjat – adta hírül Facebook-

oldalán a civil szervezet. A program célja az, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem 

modellváltása miatt az egyetemről távozó hallgatók oktatóikkal folytathassák a képzésüket és 

diplomát is kaphassanak. A hallgatók eddig megszerzett kreditjeit és az oktatóikkal tovább 

folytatott munkát egyelőre öt európai egyetem ismeri el. Ezek a salzburgi Universitat 

Mozarteum, a ludwigsburgi Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, a varsói 

Színházi Akadémia és annak kihelyezett bialystoki bábtanszaka (Akademia Teatralna im. 

Aleksandra Zelwerowicza), a svájci Accademia Teatro Dimitri, valamint a bécsi Filmakadémia 

(Filmakademie Wien). 

 

2021. 10. 27. Népszava 

A létjogosultságunk bizonyításához nem kell többet mondani, mint hogy kétszáznál is több 

hallgatónk van, egy részük nemrég két európai egyetemen kapta meg diplomáját – fejti ki a 

Népszava terjedelmes riportjában Upor László, a Freeszfe vezető oktatója, az SZFE 

alapítványosítás előtti rektorhelyettese. A terjedelmes cikk a Felemelt kézzel: válogatás az 

egyetemfoglalás eddig nem látott fényképeiből című kiállítás megnyitója alkalmából tekinti át, 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20211028/kulonleges-lehetoseget-indit-el-a-kormany-a-legjobb-egyetemekre-mehetnek-magyar-diakok-507668
https://www.portfolio.hu/uzlet/20211028/kulonleges-lehetoseget-indit-el-a-kormany-a-legjobb-egyetemekre-mehetnek-magyar-diakok-507668
https://www.portfolio.hu/uzlet/20211028/kulonleges-lehetoseget-indit-el-a-kormany-a-legjobb-egyetemekre-mehetnek-magyar-diakok-507668
https://444.hu/2021/10/28/indiaban-letartoztattak-harom-kasmiri-muszlim-diakot-mert-pakisztannak-szurkoltak-a-krikett-vilagkupan
https://444.hu/2021/10/27/plagiummal-vadoljak-luxemburg-miniszterelnoket
https://444.hu/2021/10/27/plagiummal-vadoljak-luxemburg-miniszterelnoket
https://444.hu/2021/10/27/magyar-diakoknak-itelt-meg-karteritest-nyelvi-diszkriminacio-miatt-a-bukaresti-birosag
https://444.hu/2021/10/27/magyar-diakoknak-itelt-meg-karteritest-nyelvi-diszkriminacio-miatt-a-bukaresti-birosag
https://nepszava.hu/3136263_az-iden-a-freeszfe-egyesulet-kapja-az-europai-polgar-dijat
https://nepszava.hu/3136263_az-iden-a-freeszfe-egyesulet-kapja-az-europai-polgar-dijat
https://nepszava.hu/3136077_freeszfe-megis-kivilagosodik
https://nepszava.hu/3136077_freeszfe-megis-kivilagosodik
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hogyan sikerült túlélnie, sőt fejlődnie az egyetemet elfoglaló diákok és tanárok közösségének 

az elmúlt időszakban. 

 

2021. 10. 27. 444 

Magyar nyelvű tényellenőrző oldalt indít az Európai Bizottság támogatásával a 444 és a Qubit 

kiadója, a Magyar Jeti Zrt., melynek célja, hogy gyakorló újságírók és szerkesztők, média-

kutatók és a terület más szakértőinek segítségével lépjen fel az álhírek és a dezinformáció 

terjedése ellen, és erősítse a tudatos médiafogyasztást. 

 

2021. 10. 26. Hírklikk 

Hogyan állnak a megkezdett sztrájktárgyalások? – kérdezte a Hírklikk újságírója a 

Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnökétől. Szó szerint állnak – adta meg a választ 

Gosztonyi Gábor, aki szerint időhúzás folyik, az államtitkárságról nem küldték el sem az 

emlékeztetőt, sem a szakszervezetek által vitatott eredeti megbízólevelet, sem az új 

megbízólevelet, ami legitimálná Kisfaludy László helyettes államtitkár részvételét. Ráadásul a 

sztrájkkövetelések béremelésről szóló része biztosan nem az Emmi hatásköre, mert költség-

vetési vonzata van, és ezért elvárják, hogy a következő sztrájkbizottsági tárgyaláson a 

Pénzügyminisztérium, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium – amely a legújabb 

jogszabályok szerint a költségvetés előkészítésében is benne van –, szintén képviseltesse magát, 

de mivel az óvodákban dolgozók is érintettek, a Belügyminisztérium képviselőjének ugyancsak 

jelen kellene lennie. 

 

2021. 10. 26. 444 

Az oktatás digitális átalakítását, az 5G-képes hálózatok fejlesztését és az okosváros-

megoldásokat is magában foglaló hosszú távú együttműködésről írt alá szándéknyilatkozatot 

Palkovics László és Colin Cai, a Huawei Technologies Hungary vezérigazgatója Budapesten, 

a cég által rendezett konferencián. Az aláírt dokumentum rögzíti, hogy a Huawei továbbra is 

szorosan együttműködik a hazai oktatási intézményekkel, innovációkkal és tudástranszferrel 

támogatva a digitális oktatás fejlesztését. A vállalat intelligenskampusz-megoldások tesztelé-

sével és indításával támogatja a magyarországi felsőoktatást, folytatja a wi-fi-rendszerek és a 

szélessávú hálózat fejlesztését az oktatási intézményekben, valamint intelligens együtt-

működési és virtuális asztali megoldásokat kínál a távoktatás hatékonyságának növelése 

érdekében, továbbá vállalja a tehetséges mérnök-informatikusok, összesen kb. 2000 magyar 

diák képzésének támogatását is a magyarországi egyetemeken, a minisztériummal még 2019-

ben aláírt megállapodás szerint. Az ITM vállalta, hogy továbbra is biztosítja az ötödik 

generációs hálózatok fejlesztéséhez a nyitott és diszkriminációmentes üzleti környezetet 

Magyarországon. A hír hátteréhez tartozik, hogy miközben elkezdték kiszorítani a Huaweit az 

uniós országok 5G-hálózataiból, az Orbán-kormány kitart a kínai cég mellett. 

 

2021. 10. 26. b1 (HVG-blog) 

A blogszerzőnek feltűnt, hogy a Kopp Mária Intézet november 9-én rendezendő 

„Termékenység – Tudatosság? A magyar fiatalok termékenységtudatosságáról” című konferen-

ciáján a program szerint mindössze egy húsz perces prezentáció fog elhangzani, amit egyórányi 

beszélgetés követ. Kérdése: vajon azért kell-e az ilyen rendezvényt konferenciának nevezni, 

mert „közeledik az év vége, lassan el kell számolni az összes pénzzel, amit a családvédelmi 

program ürügyén kaptak a kormányközeli szervezetek”? (A bejegyzés végén a „termékenység-

tudatosság” fogalmáról olvashatunk egy alternatív értelmezést.) 

 

  

https://444.hu/2021/10/27/magyar-nyelvu-tenyellenorzo-oldalt-indit-az-europai-bizottsag-tamogatasaval-a-444-es-a-qubit-kiadoja-a-magyar-jeti-zrt
https://444.hu/2021/10/27/magyar-nyelvu-tenyellenorzo-oldalt-indit-az-europai-bizottsag-tamogatasaval-a-444-es-a-qubit-kiadoja-a-magyar-jeti-zrt
https://hirklikk.hu/kozelet/gosztonyi-gabor-a-pedagogusok-berenek-emelese-mellett-a-palya-presztizset-is-novelni-kell/388762
https://444.hu/2021/10/26/a-magyar-kormany-hosszu-tavu-egyuttmukodest-kotott-a-kinai-huaweijel
https://444.hu/2021/10/26/a-magyar-kormany-hosszu-tavu-egyuttmukodest-kotott-a-kinai-huaweijel
https://b1.hvgblog.hu/2021/10/26/a-fiatalok-termekenysegtudatossagarol-szolo-alibi-konferencia-lesz-budapesten/
https://b1.hvgblog.hu/2021/10/26/a-fiatalok-termekenysegtudatossagarol-szolo-alibi-konferencia-lesz-budapesten/
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2021. 10. 26. Magyar Narancs 

A Párbeszéd Magyarországért Párt közérdekű adatigényléssel kikérte a vadászati világkiállítás 

promóciós költségeit. Az Átlátszón közölt szerződéslistából (link a cikkben) kiderül: a kb. 3 

milliárdos összegből bruttó 170 millió erejéig „kreatív feladatokra” a MOME is részesült, a 

Századvég Gazdaságkutató pedig bruttó 65 millióért végzett a kiállításnak „kutatási 

feladatokat”. 

 

2021. 10. 26. Válasz Online 

A lap a Kálomista-féle „Gyurcsány-filmet” amerikai párhuzamokkal veti egybe, majd 

megállapítja, hogy mérföldkőhöz értünk: „2021-re megjelent egy teljesen új szereplő a magyar 

nagyfilmes piacon, úgy hívják, hogy »a támogató«”, aki százmilliókat hajlandó fizetni „egy 

soha meg nem térülő politikai tézisfilmre, véletlenül épp kampányidőben”. Így felmerül a 

kérdés: vajon „rendszer lesz-e ebből, rákap-e »a támogató« a propagandamozizásra, lesz-e film 

egyenként a Fidesz összes ellenfeléről vagy identitáseleméről”? Mindenesetre kész a recept 

arra, hogyan kell az országgyűlési választás előtt rejtett kampányterméket dobni a piacra, amely 

terméknek a költsége „ráadásul nem jelenik meg semmilyen hivatalos kampányköltésben, 

hiszen papíron semmi köze sincs a Fideszhez”. 

 

2021. 10. 26. Telex 

Varga Judit igazságügyi minisztert rendes éves meghallgatásán az Országgyűlés Európai ügyek 

bizottságának ülésén egyebek közt megkérdezték: visszalépne-e a Miskolci Egyetemet fenn-

tartó alapítvány kuratóriumi tagságától, ha már nem lenne igazságügyi miniszter, Varga úgy 

válaszolt: „A miniszteri megbízatás véges, de a miskolci szív egy életre szól, és nagyon büszke 

vagyok arra, hogy így képviselhetem a városomat, a megyémet a Miskolci Egyetem 

alapítványának kuratóriumában.” 

 

2021. 10. 26. Mérce 

Alapos ismertetés a kritikai pedagógia fogalmáról, fő kérdéseiről, társadalom- és 

oktatáspolitikai vonatkozásairól, a Fordulat 28. lapszámának tanulmányai alapján. 

 

2021. 10. 26. Telex 

Az alternatív koronatan hívei, köztük Kásler miniszter és augusztus 20-i kitüntetettje, Gyárfás 

Ágnes szerint a Szent Korona szakrális eredetű, és égi energiákat közvetít a viselőjének. Tóth 

Gergely, az ELKH BTK Történettudományi Intézetének kutatója és munkatársai most 

magyarra fordítva kiadták Révay Péter koronaőr 1659-es munkáját, amely ellentmond a korona 

ősiségét bizonygatni próbáló nézeteknek. Tóth abban bízik, hogy ezzel megnehezedik az 

áltudományos elméletek terjesztőinek a dolga. Szerinte a koronával kapcsolatos konteókban a 

nemzeti áldozatnarratíva köszön vissza. 

 

2021. 10. 26. Hírklikk 

Németh Gábor író, volt SZFE-oktató, a Freeszfe Egyesület tagja alapvetően optimistán 

nyilatkozik az egyesület helyzetéről. Munkájukról elmondta, hogy sikeres a hallgatóik 

diplomához juttatásának folyamata, és a mostani félévben felnőttoktatás keretében indítottak 

kurzusokat a CEU, a Marczibányi téri Művelődési Központ, a Gödör Klub és civilek 

segítségével. A Patyolatban nemcsak a Felemelt kéz című fotókiállítás látható az eltelt egy 

évükről, hanem Palágyi Barbara portrésorozata is az egyesületet támogató civilekről. A magyar 

felsőoktatásban megszűnt az európai értelemben vett universitas-modell; az új helyzetben a 

Freeszfe „mozgékonysága és találékonysága” minta lehet arra, hogyan kell „a lokális 

problémákra lokális kreativitással” válaszolni. 

 

https://magyarnarancs.hu/belpol/tobb-mint-3-milliardba-kerult-a-vadaszati-vilagkiallitas-promozasa-242946
https://magyarnarancs.hu/belpol/tobb-mint-3-milliardba-kerult-a-vadaszati-vilagkiallitas-promozasa-242946
https://magyarnarancs.hu/belpol/tobb-mint-3-milliardba-kerult-a-vadaszati-vilagkiallitas-promozasa-242946
https://www.valaszonline.hu/2021/10/26/elkurtuk-film-koltseg-finanszirozas-fidesz-hatter/
https://www.valaszonline.hu/2021/10/26/elkurtuk-film-koltseg-finanszirozas-fidesz-hatter/
https://www.valaszonline.hu/2021/10/26/elkurtuk-film-koltseg-finanszirozas-fidesz-hatter/
https://telex.hu/belfold/2021/10/25/varga-judit-meghallgatas-parlament-europai-ugyek-bizottsaga-helyreallitasi-terv
https://merce.hu/2021/10/26/a-tarsadalom-ott-ul-az-iskolapadban-kerdes-hogy-mit-kezdunk-vele/
https://telex.hu/tudomany/2021/10/26/szent-korona-hamisitas-habsburg-revay-peter-altudomany
https://telex.hu/tudomany/2021/10/26/szent-korona-hamisitas-habsburg-revay-peter-altudomany
https://hirklikk.hu/kozelet/nemeth-gabor-a-freeszfe-egyesulet-elmult-everol-azt-hiszem-alapvetoen-jol-vagyunk/388763
https://hirklikk.hu/kozelet/nemeth-gabor-a-freeszfe-egyesulet-elmult-everol-azt-hiszem-alapvetoen-jol-vagyunk/388763
https://hirklikk.hu/kozelet/nemeth-gabor-a-freeszfe-egyesulet-elmult-everol-azt-hiszem-alapvetoen-jol-vagyunk/388763
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2021. 10. 26. Szabad Európa 

A Freeszfe Egyesületnek öt állandó munkatársa van, a többiek önkéntesek. Az anyagi 

körülményeikről Csató Kata egyesületi elnök azt mondta, a „következő óráig” látnak előre; az 

oktatáshoz szükséges eszközök biztosítása nagyobb gond, mint a rezsi kifizetése. Mostani 

végzőseik közül többnek már van szerződése, de az elhelyezkedés problémás volta miatt 

kockázatos lenne minden évben új osztályt indítaniuk. A hallgatók tanulmányainak finan-

szírozását az egyesület által létrehozott Független Művészetoktatási Alapon keresztül lehet 

támogatni. A cikk kitér az alkotmánybíróság minapi elutasító döntésre is, mely szerint nem volt 

alaptörvény-ellenes a hallgatók félévének felfüggesztése. A döntés nem volt egységes; 

Hörcherné Marosi Ildikó és Schanda Balázs különvéleménye szerint az inkriminált 

rendelkezést meg kellett volna semmisíteni. 

 

2021. 10. 25. Népszava 

Hét év nyomozgatás után vádemelés történt az Öveges-program ügyében – adta hírül Facebook 

oldalán Hadházy Ákos. Az Öveges-program keretében összesen 43 városban, gimná-

ziumonként 300 millióból újítottak fel egy-egy fizika/kémia tantermet, úgy, hogy mindenhol 

megíratták ugyanazokat a tankönyveket, mindegyiknél kifizettek 25 milliót a tankönyvek 

szövegszerkesztésére és mindenhol vettek 25 millióért „tanteremfoglaltságot ellenőrző 

szoftvert”, s így városonként „több százmilliót loptak” el – emlékeztet a képviselő, kiemelve: 

semmi ok az örömre, mivel az történt, amire a legelejétől számítani lehetett: „Néhány 

szerencsétlen kishalat kitesznek a vádlottak padjára, a 13 milliárdos csalás kitervelői, elkövetői 

pedig röhögve békemenetelnek. Egyikőjük közben református püspök is lett.” 

 

2021. 10. 25. HVG 

Két év börtönre ítélte a horvát legfelsőbb bíróság Hernádi Zsolt Mol-vezért a Mol–INA ügyben. 

A bíróság megállapítása szerint Hernádi megvesztegette Ivo Sanader volt horvát miniszter-

elnököt. Hernádi Zsolt a Corvinust fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke. 

 

2021. 10. 25 Népszava 

A hasonló irodalmi összeállítás után elkészült a Magyar Művészeti Akadémia filmlexikona is, 

amelyet az ingyenesen elérhető online változat mellett nyomtatásban is megjelentetett az MMA 

Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete. 

 

2021. 10. 24. 24hu 

Egy kaliforniai középiskolában vizsgálat indult egy tanárnő ellen, mert papírtollakkal a fején 

indiántáncot járt az órán, megsértve ezzel az őslakos gyökerű tanítványait. Viselkedését az 

iskola és a tankerület is közleményben ítélte el. 

 

2021. 10. 23. HVG360 

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége minapi közleményében (lásd: 2021. 10. 15. 

Magyar Hang) azt állította, hogy az ellenzéki nyilatkozatokkal ellentétben az állami és az 

egyházi iskolák támogatása „csak a számítás módjában tér el, a végösszegben nem”. A cikk 

idézi Asztalos György elemzését, amely szerint a téves véleményt hangoztatók a költségvetési 

tételek nem mindegyikét veszik figyelembe. Tény ugyanakkor, hogy a vatikáni megállapodás 

alapján járó kiegészítő támogatásokat a központi, Klebersberg Központon keresztül történő 

finanszírozás bevezetése óta nem nyilvános képlet alapján számítják ki; mértékét, mely az 

utóbbi évek során „meglehetősen hektikusan hullámzott”, szinte lehetetlen megállapítani, így 

az végső soron alkudozások során, szubjektív szempontok alapján dőlhet el. Ami pedig a 

tanulólétszámra vetítve kimutatható előnyt illeti, annak oka elsősorban az lehet, hogy a 

kormány olyan fejlesztésekhez segíti az egyházi iskolákat, amelyekről „a lepusztult köz-

https://www.szabadeuropa.hu/a/hogy-mennyire-latunk-elore-nagyon-sarkitva-a-valaszt-a-kovetkezo-oraig/31518923.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/hogy-mennyire-latunk-elore-nagyon-sarkitva-a-valaszt-a-kovetkezo-oraig/31518923.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/hogy-mennyire-latunk-elore-nagyon-sarkitva-a-valaszt-a-kovetkezo-oraig/31518923.html
https://nepszava.hu/3136049_het-ev-utan-vadlottak-padjara-kerultek-az-oveges-program-trukkozoi
https://hvg.hu/gazdasag/20211025_hernadi_ket_ev_borton
https://nepszava.hu/3136013_kezikonyvszeru-filmlexikonnal-jelentkezik-az-mma-muveszetelmeleti-es-modszertani-kutatointezete
https://24.hu/elet-stilus/2021/10/24/tanarno-indiantanc-video-felfuggesztes-kalifornia-usa/
https://24.hu/elet-stilus/2021/10/24/tanarno-indiantanc-video-felfuggesztes-kalifornia-usa/
https://hvg.hu/360/202142__egyhazi_iskolak__finanszirozas__egyedi_dontesek__ki_fizesse_meg
https://hvg.hu/360/202142__egyhazi_iskolak__finanszirozas__egyedi_dontesek__ki_fizesse_meg
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oktatásban” csak álmodnak. „Nem ritkán milliárdos, tízmilliárdos tételek repkednek így a 

kedvezményezettekhez”; „ez a fajta támogatás Orbánék kezében mára az egyházak kézből 

etetésének egyik bevett formájává is vált”. 

 

2021. 10. 23. Magyar Hang 

Október 21-étől október 31-éig láthatók a budapesti Patyolat Próbaüzemben az SZFE egy évvel 

ezelőtti 71 napos elfoglalásának belső és külső szemszögből készített képei. Október 26-án az 

egyetemfoglalók tartanak tárlatvezetést, október 29-én a civil támogatókkal lesz beszélgetés. 

 

2021. 10. 23. 444 

A minnesotai katolikus St. John's fiúegyetem vizsgálatot indított, mert hallgatói azon 

versenyeztek, hogy ki tud több lánnyal lefeküdni a testvéregyetemükről. 

 

https://hvg.hu/360/202142__egyhazi_iskolak__finanszirozas__egyedi_dontesek__ki_fizesse_meg
https://hang.hu/kultura/egy-eve-foglaltak-el-az-szfe-t-132369
https://hang.hu/kultura/egy-eve-foglaltak-el-az-szfe-t-132369
https://444.hu/2021/10/23/vizsgalatot-inditottak-egy-minnesotai-katolikus-fiuegyetemen-mert-versenyt-uztek-abbol-hogy-ki-tud-tobb-lanyt-megfektetni

