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2021. 12. 03. Telex
A kormány döntése szerint több mint 6,8 milliárd forintnyi támogatást kap a Magyarországon
2023-ban megrendezendő Színházi Olimpia, tekintettel „kiemelt kultúrstratégiai jelentőségére”.
2021. 12. 03. 444
Jogerősen pert nyert a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány a kormánysajtó kiadványai ellen,
amelyekben még 2020 októberében jelentek meg valótlan híresztelések a szervezetről. Azt
állították róluk, hogy gyerekvédelmi tevékenységbe bújtatott „LMBTQ- propagandát” végeztek
óvodákban. A bíróság a pestisracok.hu, a Magyar Nemzet.hu, a mandiner.hu, a vasarnap.hu és
az origo.hu oldalakat a valótlan állítások helyreigazításának közzétételére kötelezte.
2021. 12. 03. 444
Áder János köztársasági elnök Koltay András jogászt, egyetemi tanárt, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem (NKE) rektorát nevezte ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
elnökének. A pozíció azt követően ürült meg, hogy a korábbi vezető, Karas Mónika lemondott,
és így lehetővé vált az új elnök 9 évre történő kinevezése, miközben Karas megbízatása nem
sokkal a tavaszi választás után lejárt volna, és így a tisztség betöltéséről már az új parlament
dönthetett volna.
2021. 12. 03. 24hu, HVG
A sztrájktárgyalások még nem zárultak le, de Orbán Viktor már aláírta a rendeletmódosítást,
amely szerint január 1-től a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 10%-kal emelkedik. A szakszervezetek közleménye etikátlannak nevezi és visszautasítja ezt a kormányzati magatartását,
mert, mint fogalmaznak, „meccs közben nem hirdetünk végeredményt”. A kormány 10%-os
ajánlatát a sztrájktárgyalások kezdetétől vérlázítónak és alamizsnának nevezték, amely ráadásul
nem is az alapbért emeli meg, a mostani újabb „bérfagyasztó” rendelkezésnek pedig az lesz
szerintük a következménye, hogy „januártól egy 17 éves fiatal, akinek szakmunkásvizsgája van,
ugyanannyit fog keresni, mint egy 14 éve pályán lévő tanítónő, óvónő”. A Nemzeti Pedagógus
Kar elnöke szerint is tovább romlik így a tanárok társadalmi pozíciója.
2021. 12. 02. Népszava
A külföldi sajtószemle az Euractivot idézi, melynek az új cseh kormány leendő külügyminisztere, Mikulás Bek, korábbi rektor azt nyilatkozta: elborzasztotta, amit az Orbán-kormány
az egyetemek autonómiájával művelt, és a magyarországi politikai helyzet egyre nagyobb
nyugtalansággal tölti el.
2021. 12. 02. HVG
Kitért a válasz elől Gulyás Gergely a kormányinfón, amikor Karácsony azon állításával
szembesítették, hogy a kormány már letett a Fudan Egyetemről. A HVG szerint így jelenleg
nem tudni, hogy Karácsony miért mondta, hogy a kormány letett a Fudanról, sem pedig azt,
hogy mi a kormány terve a kínai egyetemmel.
2021. 12. 01. HVG
Pápai áldásban részesült Kiss-B. Attila, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, az SZFE
újdonsült osztályvezető tanára és szenátusi tagja, aki többek szerint zaklatási ügyek eltussolója
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volt az Operettszínházban, és a vádat törvénysértő módon, az áldozatokat meg sem hallgatva
„vizsgálta ki”. A 2020 nyarán kirobbant eltussolási ügyben jelenleg is vizsgálat zajlik. A pápai
áldást Dr. Novák István kanonok, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorhelyettese
közvetítette az Operettszínház adventi gáláján, ahol egy katolikus, egy református és egy
evangélikus esperes megáldotta a színház épületét, társulatát, munkatársait és nézőit. Az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője levélben küldte el áldását. A lap
megjegyzi: pápai áldást az interneten 18 euró ellenében bárki igényelhet (link a cikkben).
2021. 12. 01. Origo
Dezső Tamás, az ELTE BTK volt dékánja, a Batthyány Lajos Alapítvány (BLA)
kuratóriumának elnöke szerint a BLA „a civil szféra egyik legfontosabb szervezője a nemzeti
oldalon”, és mint ilyennek, „a progresszív nyugati filozófiai áramlatokkal, ideológiákkal
szemben” kell alternatívát felmutatnia. Szeptemberben nyílt meg a BLA új székhelye, a budai
vár oldalában álló, nemrég újjáépült Lónyay-Hatvany-villa, amelyben a „nemzeti gondolat
egyik közösségi terét” tervezik létrehozni. Ezért „közéleti, kulturális, akadémiai és
biztonságpolitikai programsorozatokat” szerveztek, jövőre pedig közéleti podcast-sorozatot is
indítanak. A BLA lapkiadással is foglalkozik: a 10 éves Hungarian Review című közéleti és
kulturális lap és a másfél éves Magyar Krónika című magazin után most The Hungarian
Conservative címmel hoztak létre egy nemzetközi olvasóközönségnek szánt folyóiratot.
(Érdemes egy pillantást vetni Prof. Dr. Dezső Tamásnak a cikkben látható portréjára.)
2021. 12. 01. HVG
9 pedagógus, köztük egy házaspár vehette át az 1,5 millió forinttal járó Rátz Tanár Úr
Életműdíjat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a matematika-, fizika-, kémia-,
illetve biológiaoktatás területén és a tehetséggondozásban nyújtott kimagasló teljesítményéért.
2021. 12. 01. Népszava
Nem közeledtek az álláspontok a sztrájkbizottság és az EMMI mai tárgyalásán: a kormány
szerint munkabeszüntetés esetén is meg kell tartani a tanórák háromnegyedét, ami a PSZ és a
PDSZ szerint elfogadhatatlan. A béremelés kérdésében a kormány azzal az újabb ajánlattal állt
elő, hogy a 10 százalékos pótlékemelés mellé 30 ezer forintos szakkönyvvásárlási utalvány is
járna, ám a szakszervezetek szerint becsületes bérezésre van szükség. Nincs egyetértés a
kötelező óraszámok kérdésében sem. A kötelező oltás ügyében a szakszervezetek legalább a
rendelet módosítását szeretnék elérni; erről hétfőig várják a kormány válaszát. Az
egyeztetőtárgyalás december 15-én folytatódik.
2021. 12. 01. Portfolio, 24.hu
A Pedagógusok Szakszervezete az elmúlt napokban felmérést készített a kormány béremelési
ajánlatáról, amelyből kiderül, hogy az 5749 válaszadó 97,7 százaléka kevésnek tartja a kormány
10%-os, alapbéren kívüli juttatásemelésre tett ajánlatát. Közben kiderült, hogy bár elvileg még
folynak a tárgyalások a pedagógus szakszervezetek sztrájkbizottsága és a kormány képviselői
között, már meg is jelent a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló korábbi
rendelet módosítása, amely szerint a pedagógusok az eddigi 10 helyett alapilletményük 20
százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra lesznek jogosultak. A Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete és a PSZ is vérlázítónak minősítette ezt.
2021. 12. 01. Qubit
Terjedelmes és érdekes riport annak kapcsán, hogy a Déli ASZC Jánoshalmi Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban átadták Magyarország első teljes értékű
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virtuális gyakorló tantermét, ahol „a diákok anélkül is megtanulhatják az MTZ traktor
karbantartását, hogy nyakig összezsíroznák magukat”.
2021. 12. 01. ATV
A kötelező oltás ellen tiltakozó pedagógusok ezúttal Nagykanizsán fognak demonstrálni
pénteken. Egyikük, Kollonay Zoltán nagykanizsai zenetanár azt mondta, azért nem akarják
beoltatni magukat, mert fizetésüknek csaknem egyharmadát költik vitaminokra és táplálékkiegészítőkre, hogy jó legyen az immunrendszerük. Eközben drasztikusan emelkedik a
fertőzöttek száma a 15 évnél fiatalabbak között, ezért a szakemberek szerint nagyon fontos
(lenne) az iskolai közösségek védetté tétele.
2021. 12. 01. 444
A portál – az EMMI információja alapján, miszerint a pedagógusok 90%-a oltott – emlékeztet,
hogy ez azt jelenti: 15 000 viszont oltatlan, ráadásul ezen pedagógusok száma nem csökkent
számottevően az elmúlt hetekben, annak ellenére sem, hogy az állami oktatási-nevelési
intézményekben kötelezővé tették az oltást. A cikk felidézi a korábbi (szakszervezeti és nemzeti
pedagógus kari) aggályokat: az oltatlanok az egyházi és magánintézményekbe mehetnek át,
miközben az államiakban a munkavállalók 10-20 százalékának kiesése már egyértelműen
veszélyezteti a feladatellátást.
2021. 11. 30. HVG
A főpolgármester bejelentette: Budapest nem vétózza meg az atlétikai világbajnokságot, mert
az egészségügy fejlesztésére vonatkozó ígérétet végül teljesítette, a Fudan-projektet pedig „rég
elengedte” a kormány. Éspedig azért, „mert a kínaiak elengedték, mert úgy vannak vele, hogy
ez nekik nem ér ennyit”.
2021. 11. 30. Magyar Narancs
A civil szervezetek nyilvántartása szerint Szájer József jelenleg is tagja a Közép- és KeletEurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának, noha a közalapítvány egy éve azt közölte, hogy a volt fideszes képviselő lemondott erről a tisztségéről.
Schmidt Mária, a közalapítvány vezetője nem válaszolt az ellentmondás okát firtató kérdésre.
A lap emlékeztet arra, hogy Szájer a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány
kuratóriumából sem akkor távozott, amikor az alapítvány bejelentette, hanem az alapítók ‒
Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök ‒ csak hónapokkal később, a lap
tényfeltáró cikksorozata után intézkedtek a leváltásáról.
2021. 11. 30. The Guardian
A lap Pető Andrea történészprofesszort (CEU) kérdezte a MAB-tagságról való lemondásáról,
illetve annak okairól. Megkérdezték a MAB-ot és az ENQA-t is; az előbbi nem kommentálta
az ügyet, az utóbbi pedig állásfoglalásában kifejtette: az ő vizsgálati kritériumaik nem terjednek
ki az illető ország oktatási rendszerének, sem az akadémiai szabadságnak a kérdéseire.
2021. 11. 30. Népszava
Ljudmila Petrusevszkaja Állami Díjjal kitüntetett regény- és drámaíró bejelentette: a Memorial
Társaság bezárása elleni tiltakozásul lemond a Putyintól kapott díjáról, még ha ezzel
elnöksértést követ is el. Szerinte „az emlékezés szörnyű dolog Oroszország jelenlegi vezetői és
Putyin számára”. A Memorial felszámolásával a jogvédő társaság által 30 év alatt létrehozott,
felbecsülhetetlen értékű archív, muzeális és könyvtári gyűjteményeket is a megsemmisülés
fenyegeti.
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2021. 11. 29. HVG
A hetilap cikke ismerteti a már korábban nyilvánosságra került konfliktus hátterét, amelynek
következtében Pető Andrea lemondott a Magyar Akkreditációs Bizottság tagságáról. Az egyik
legjelentősebb tudománytörténeti folyóiratban megjelent, szakmai bírálaton is átesett
tanulmány utolsó állításában Pető Andrea az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási
Rendszert (ENQA) kritizálja, amiért az semmit nem tesz annak érdekében, hogy az itthon
veszélybe került akadémiai szabadságot, a kutatók függetlenségét megóvja. A tanulmány
szerint ugyanis az ENQA éppen azt követően újította meg a MAB tagságát és akkreditációját
(elfogadva ezzel, hogy a magyar testület működése megfelel az európai sztenderdeknek), hogy
a gender szakot Magyarországon megszüntették, és a kormány elüldözte itthonról a CEU-t.
Csépe Valéria szerint azonban ez a konklúzió téves és félrevezető ok-okozati összefüggést.
sugall, miközben „mind az európai szervezetre (ENQA), mind a MAB-ra vonatkozóan hamis,
a két szervezet hitelét rontó, megítélését hátrányosan befolyásoló, a tények ismeretét nélkülöző
megállapítást tartalmaz”, arra hivatkozva, hogy a MAB már az előtt kezdeményezte az ENQAnál az akkreditációjának megújítását, hogy a felsőoktatási törvénynek a CEU elüldözéséhez
vezető, Lex CEU-ként elhíresült módosítása hatályba lépett volna, és mielőtt 2018 októberében
a társadalmi nemek mesterszakot megszüntették volna, a MAB akkreditációjára az európai
ügynökség már javaslatot tett.
2021. 11. 29. 24hu
A lap Márki-Zay Péterről készített portréjából kiderül: az ellenzéki miniszterelnök-jelölt
édesapja, Márki-Zay János, a vásárhelyi Cseresnyés-kollégium fizika–matematika tanáraként
az oktatást segítő modelljeivel 2008-ban elnyerte a berlini Science on the Stage című verseny
legnépesebb kategóriájának első helyezését (a tudósítást erről lásd itt). Maga Márki-Zay Péter,
bár doktorált, és oktatott a szegedi egyetemen, nem vált tudóssá, mert „hét gyerek mellett a
tudományos pálya nem tud megélhetést nyújtani, ezért bennem komolyan fel sem merült soha,
hogy otthagyjam a versenyszférát”.
2021. 11. 29. Telex
A várt erősorrendet felborítva nem egészségügyi dolgozó, hanem egy tanár nyerte a GyőrMoson-Sopron megyei Prima-díjat a Covid-hősök kategóriájában, amelyről a helyiek szavazata
döntött. Jármy-Takács Judit önszorgalomból készített videókat magyarból és történelemből,
ezekből aztán bárki tanulhatott.
2021. 11. 29. Index
Hozzávetőlegesen a hazai intézmények negyede vett részt abban a felmérésben, amelyet a
Nemzeti Pedagógus Kar indított el a közelmúltban annak érdekében, hogy kiderítsék, januártól
hány pedagógust és más iskolai dolgozót kell majd pótolni a kötelező oltás miatt. A válaszoló
1522 intézmény egyharmada óvoda, egyharmada általános iskola, a fennmaradó részt pedig a
középiskolák, a szakszolgálatok, a kollégiumok és a művészeti iskolák teszik ki. Összesen 5270
olyan pedagógus van, aki nincs beoltva, közülük 3338-an nem is tervezik felvenni a vakcinát.
Az intézményekben van továbbá 3289 egyéb munkavállaló (takarító, karbantartó, portás) is, aki
ugyancsak nem vette fel az oltást, és közülük 2081-en nem is tervezik beadatni, inkább januártól
új állást keresnek. Mivel a kormányrendelet az állami iskolákra vonatkozik, vélhetően a
pedagógusokhoz hasonlóan ők is olyan magán- vagy egyházi intézményben keresnek majd új
munkát, ahol a fenntartó egyénileg dönthet az intézkedés bevezetéséről. Így éppen azokból az
állami iskolákból vándorolnak el a dolgozók, ahol számos esetben már eddig is csak
megfeszített tempóban, túlórákkal és helyettesítésekkel lehetett ellátni a feladatokat. A
felmérésből egyébként az is kiderült, hogy a többség számára egész egyszerűen érthetetlen,
hogy a kötelező oltás bevezetése miért a fenntartótól, és miért nem a feladatoktól függ – veti
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fel a portálon a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a munkavállalók tíz-húsz
százaléka is kieshet, ami már egyértelműen veszélyezteti a feladatellátást. Hogy megoldást
találjanak, az EMMI illetékes államtitkárságával is megosztják a felmérés eredményeit –
közölte.
2021. 11. 28. Hírklikk
A „kekvák” nemcsak a közvagyon kiszervezésére szolgálnak, de a Miniszterelnökség a
létrehozásukkal is „haveri” ügyvédeket bízott meg. A Pfeifer és Endl Ügyvédi Irodával
szerződtek pl. a Makovecz Campus Alapítvány létrehozására, amely a PPKE volt piliscsabai
kampuszát kapta meg vagyonjuttatásképpen. Az alapítvány kuratóriumának vezetője Maróth
Miklós hajdani PPKE-rektor, jelenlegi ELKH-elnök, az ingatlan „megálmodója”; tagjai közt
pedig ott ül Klinghammer István, az ELTE volt rektora, korábbi felsőoktatási államtitkár. Az
iroda egyik névadója, Pfeifer Tamás Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter régi
harcostársa. Ugyanezt az irodát bízta meg Gulyás a Hauszmann Alapítvány, a MOL Új Európa
Alapítványa és még 4 másik „kekva” megalapításával.
2021. 11. 28. Magyar Narancs
Az OECD-országok közül vásárlóerő-paritáson mérve nálunk a legalacsonyabbak a
pedagógusbérek, de Lannert Judit oktatáskutató szerint ennél is nagyobb probléma a
pedagógusszakma alacsony presztízse, az, hogy a többi diplomáshoz mérten nálunk jóval
kevesebbet keresnek a tanárok (60%), mint az EU-ban (90%). Az oktatásra magára is jóval
kevesebbet fordít az állam nálunk, mint az OECD-országok többségében. Másfelől tény, hogy
a zsúfolt NAT, az egésznapos iskola, az SNI-s gyerekeket ellátó személyzet hiánya stb. miatt
nálunk túl sok pedagógusra van szükség, „a magyar rendszer történelmileg pazarló: az olcsó és
sok munkaerőt választottuk az évek során a kevesebb, de drágább, és így potenciálisan
minőségibb munkaerő helyett”. Az elaprózott és szelektíven működő iskolahálózat
racionalizálásra szorulna, de ez elit- és politikusi érdekekbe ütközik. Ráadásul, mint a portugál
modell mutatja, nem elég a kisiskolahálózat átalakítása (a szülők bevonásával), sem a
drasztikusan megemelt fizetés, hanem meg kellett a szakma presztízsét is emelni, a szakmai
autonómiát növelni. Ehhez viszont a konzervatív intézményrendszerünket kellene alkalmassá
tenni, amely erre még nem elég érett.
2021. 11. 27. HVG
Schilling Árpád színházi rendező azt javasolja, hogy a Freeszfe Egyesülettel szimpatizáló
színházak és filmes produkciók mondjanak le költségvetésük egy kis részéről, így évente „akár
egy több tízmillió forintos támogatási alap is létrejöhetne (...), amely kiszámítható működést
biztosíthatna az egyesület számára”. „A szakmát elsősorban a szakmának kell megvédenie” ‒
írta Facebook-oldalán.
2021. 11. 27. Népszava
Szülők számoltak be a lapnak arról, vannak-e covid által érintett osztályok az iskoláikban. A
kormány szerint az iskolák 4%-a érintett, de a szülői tapasztalatokból ítélve a legtöbb intézményben jelen van a vírus. Mind mondják, az adatok nem publikusak, hivatalos tájékoztatást
általában nem kapnak, szűrés nincs. Van, ahol a szülői munkaközösség az osztálypénzből vett
teszteket.
2021. 11. 27. Telex
„Egy holdudvar kap pénzt, elsősorban egy bizonyos producer, másodsorban olyanok, akik
körülötte vannak, harmadsorban olyanok, akik politikailag szalonképesek” ‒ nyilatkozta
Kovács Gábor producer az Andy Vajna halála utáni filmpályázati rendszerről. Mint az interjú
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ismertetője megjegyzi, az a „bizonyos producer” Lajos Tamás, az SZFE-t fenntartó alapítvány
kuratóriumának tagja. Kovács szerint „egy nagyon egészségtelen folyamat indult el, mert az
alkotók a projektjeiket nem feltétlenül ahhoz viszik, akikkel dolgozni akarnak, hanem azokhoz,
akikkel nem feltétlen akarnak dolgozni, de megkapják a támogatást a filmekhez, például Lajos
Tamás”.
2021. 11. 27. Librarius
A cikk véleményeket közöl abból az alkalomból, hogy megszűnt a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen az esztétikaoktatás, és a tanárokat elküldték. „A most elbocsátandók közt van a
Vigilia egyik szerkesztője és a Pannonhalmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja, az ő
eltávolításuk aligha tenne jót az egyetem identitásának. Ahogy komoly bölcsészkart is nehéz
elképzelni esztétika (vagy művészettudomány, kultúrfilozófia stb.) tanszék nélkül. Remélem, a
bölcs mérlegelés útjai még nem zárultak le” ‒ áll Schein Gábor posztjában.
*
A múlt hétről kimaradt:
2021. 11. 25. Magyar Narancs (hetilap 18‒19. old.)
Győriné Mokrán Ilona, a körösszakáli Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános
Iskola igazgatóhelyettese és egyben megbízott igazgatója, aki elvben román nyelven tart órákat,
sőt külön juttatásért mint román nyelvű minősítő tanár és nemzetiségi szakértő a román
nemzetiségi óvodák és iskolák munkáját ellenőrzi és értékeli, köztudottan nem tud románul.
Nemzetiségi diplomával és nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, ezért nemzetiségi
pótlékot vesz fel, de ezeket a dokumentumokat állítólag pénzért vásárolta. Ugyanez vonatkozik
a férjére, Győri Zoltánra, az iskola tanárára és korábbi igazgatójára is, aki mellesleg
másodállásban Kőrösnagyharsány polgármestere. A házaspár ellen már 2018-ban rendőrségi
feljelentés született, hónapokkal ezelőtt pedig törvényességi felülvizsgálatot kértek az ügyben
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatától (MROÖ), illetve az iskola
törvényességi felügyeletét ellátó kormányhivataloktól, de hiába: máig nem történt semmi. Az
iskolában csak papíron folyik román nyelvű oktatás, valójában az alig 50 kisdiák többsége ma
már cigány származású, és még magyarul sem tanulnak meg írni és olvasni.
2021. 11. 24. Debreciner
A lap Pető Andrea történészprofesszor tegnapi nyílt levelének (lásd: 2021. 11. 23. Szabad
Európa) debreceni vonatkozását ismerteti: Pósán László fideszes parlamenti képviselőt annak
ellenére nevezték ki 2020 decemberében a Debreceni Egyetem tanárává, hogy a MAB
Bölcsészettudományi Szakbizottsága az indítványt 4:12 arányban elutasította. Ezt aztán a MAB
plénuma felülbírálta, Pető levele szerint állítólag úgy, hogy előbb megváltoztatta az egyetemi
tanári kinevezés bírálati szabályait, majd azonnal életbe is léptette az új szabályozást. A
tudósításban fényképek láthatók Pósán kinevezési ceremóniájáról, a fotón Kósa Lajos is ott
pózol.

