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Oktatás, nevelés
„Az ember államosítása”
– Arató László a tankönyvbotrányról
„Vagy a Hold menstruál, vagy a lányok öltenek kiflialakot” –
értelmezi a kísérleti irodalomtankönyv nyilvánosságra hozott
részeit a Magyartanárok Egyesületének elnöke, aki szerint a
központosítás a szociális demagógia leple alatt a még durvább
szelekció eszköze lesz.
A tankönyvpiac államosításának szándéka régóta ismert. Önt
meglepte, hogy a kormány végül a „javasolt kiadványok listájával”
hajtotta végre az elképzelést?
Arató László: Kicsit meglepett, mert az ember nem hiszi el a roszszat addig, amíg az be nem következik. Mondták, hogy így lesz,
de nem tudtam elhinni, hogy a tankönyvpiac államosítását tényleg keresztül lehet vinni, hogy a kiadóknak nincs elég nyomásgyakorló erejük ennek megakadályozására. Az egész egy szépen
kidolgozott szabadság-elvonási és államosítási folyamat, nemcsak
a tankönyvpiac, hanem az ember, az iskola, a tanár, a gyerek államosításáról van szó.
Mindez tudható volt, de a dolog speciális gusztustalanságát nem
sejtettem. Azt tudniillik, hogy ez egy kétfedelű játszma: van a nagyon szép, tágas, nyilvános tankönyvjegyzék, és mint múlt szerdán kiderült, van egy javasolt lista, és arról kell választaniuk az

állami iskoláknak, míg az egyházi vagy alapítványi intézmények
szabadsága mérhetetlenül nagyobb.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7gAjto

Strasbourgi per lesz a tankönyvmutyiból
Kártérítési pert indít a Mozaik Kiadó, miután a köznevelési államtitkár megüzente az iskoláknak, hogy a KLIK által összeállított listából
válasszanak tankönyveket. Jogellenesnek tartja a tankönyvválasztás
szabadságának korlátozását a Mozaik Kiadó ügyvédje, aki az atv.
hu-nak azt mondta, egyelőre arra kapott megbízást, hogy értékelje
a helyzetet. Magyar Gábor szerint a döntés nemcsak a tankönyvkiadók, hanem a szülők és a családok érdekeit is sérti, hiszen nem az
ár alapján döntöttek a listáról, így az sem is biztosított, hogy a legolcsóbb könyvek kerülnek a tanulókhoz szeptemberben. „A trafikmutyi
példájára most zajlik a tankönyvmutyi” – mondta az ügyvéd, aki szerint pusztán gazdasági érdekekkel lehet magyarázni a minisztérium
lépését. „Világosan látszik, hogy a szándék a piac megszüntetése. Az
iskolák nem tudnak lépni, hiszen függelmi viszonyban vannak, olyan
kevés idő áll rendelkezésre, hogy idő sem volna arra, hogy a tanárok
és szülők tömegesen és közösen lépjenek fel a rendelkezés ellen.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/OPZmEJ

Mi történt a választás óta?
„Mit tett Gábriel a birodalmi sas nélkül?”
A Szabadság térre tervezett világháborús emlékmű a német megszállás utáni magyar áldozati szerepet emelné ki. Megnéztük
azonban az 1944 tavaszán megjelent apróhirdetéseket, azaz, hogy
mit is tett „Gábriel” a megszállás előtti napokban.
Magyarországon már a harmincas évek végétől, jóval az 1944.
március 19-i német megszállás előtt több zsidótörvény és még
több rendelet korlátozta a zsidónak minősített személyek „közéleti és gazdasági térfoglalását”, azaz munkavállalását. Az úgynevezett III. zsidótörvény 1941 augusztusában a németországiakhoz
hasonló fajvédelmi rendelkezéseket vezetett be, 1942-ben pedig a
zsidónak minősített személyek tulajdonszerzését korlátozták. A
negyvenes évek elején tovább szigorították a foglalkoztatási szabályokat. Számos értelmiségi foglalkozás gyakorlását jogilag tiltották
(nem lehettek lapszerkesztők, lapkiadók, mozi- vagy színházigazgatók). Más területeken pedig tovább limitálták (20-ról 6 százalékra csökkentették) foglalkoztathatóságukat. A zsidónak minősített személyek közül arányosan sokkal többen estek el 1942-ben
és 1943-ban a Szovjetunió területén is, mint a sorkatonák közül,
akik a keleti fronton szintén szörnyű veszteségeket szenvedtek
a 2. magyar hadseregben szolgálva. A fegyvertelen munkaszolgálatosként, hiányos ruházattal kiterelt, zsidónak minősített

személyek ráadásul nemcsak a háború borzalmaitól (fegyveres
harc, betegség, nélkülözés) szenvedtek, hanem a magyar keretlegények kegyetlenkedéseitől is. Volt olyan cinikus katonai vezető,
akinek embertelenségéről Ungváry Krisztián történész írt. A 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke, Kovács Gyula vezérőrnagy újabb
munkaszolgálatosok kivezénylését hagyta jóvá, amikor már áttört
a Vörös Hadsereg a magyar védelmi vonalakon a Don-kanyarban.
1943. január 22-én megkérdezték Budapestről, hogy kellenek-e még a
felmorzsolódó magyar hadseregnek zsidó munkásszázadok, Kovács
azt mondta: „Igen, küldhetitek őket.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wDZ75x
(A szoborállítás ellen tiltakozók közül már több embert, többek
között Mécs Imrét, az ötvenhatos halálraitéltet is feljelentett a
rendszer.)

A választás után elkezdhetik drasztikusan
megvágni a közmunkások számát?
A közmunkaprogramot a választás előtt csúcsra járatták, most
viszont sorra zárják el az ilyen irányú csapokat a vidéki településeken – írja a Népszabadság. Hivatalos és konkrét válaszokat a
munkaügyi központok nem adnak, vagy ha mégis, akkor a jövőre
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vonatkozó információk teli vannak bizonytalanságokkal. A lap
által megkérdezett polgármesterek arról számoltak be: legalább
ötven százalékkal csökkenteniük kell a programban dolgozók számát a következő hónapokban.
Vidéken már több polgármester is arról beszél a lap szerint: a
parlamenti választásig kifeszítette, az önkormányzati voksolásig
talán még fenntartja a kormány a közmunkaprogramok egy részét, mert nem akar értékes szavazatokat veszíteni. Azután egyes
programokra lesz pénz, másokra meg nem – azt, hogy melyikre
jut, attól teszik függővé, hogy mely pályázat számít értékteremtőnek, s melyiket nem tartják annak az illetékesek. A Borsod-AbaújZemplén megyei Vizsolyban például áprilisban még százhárom
közmunkást tartottak nyilván – többségük a kompetenciaoktatásban vett részt –, májusra azonban már csak huszonöt emberrel
számolhat a polgármester. „Ezek az utasítások telefonon jönnek,
ügyintézők egyeztetnek egymás között, így nyoma csak annak
van, hogy az önkormányzat egyre kevesebb létszámra dolgozza ki
a közmunkaprogramot. Hivatalosan nem jelentette be a kormány,
hogy elfogyott a pénz, de látjuk, hogy ez a helyzet. Családok maradnak bevétel nélkül, most tologatjuk az asztalon a papírokat,
hogy kit hívjunk be májustól, s kinek mondjuk azt, nincs tovább”
– mondta a lapnak a polgármester.

A lap megkérdezte a Belügyminisztériumot, van-e alapjuk a félelmeknek, de még nem kaptak választ.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/xqCfRo

Választási fogás volt csak a tűzoltók 260 milliója?
Az elmúlt évekhez képest jóval több pénzre, összesen 260 millió
forintra pályázhatnak idén az önkéntes tűzoltó egyesületek. A szépséghiba csupán az, hogy a tűzoltók pénze gyanúsan kampányfogás
lett: míg korábban májusban, illetve júniusban írták ki a pályázatot,
idén erre április 2-án, a választások előtt négy nappal került sor. A
kiírás rendelkezik arról is, mire igényelhetnek pénzt az önkéntesek
– olvasható a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján. A pénzt üzemeltetési költségeikre, a tűzoltógépjárművek és a
technika javítására, felülvizsgálatára, EDR-rádiókra, szertárépítésre,
– felújításra és – bővítésre, oktatásra, vizsgáztatásra, védőeszközökre,
illetve technikai eszközökre lehet fordítani. A legtöbb pénzre, egyenként 1,1 millió forintra az egyes kategóriába tartozók pályázhatnak.
Baranyában például összesen tizenhat önkéntes tűzoltó egyesület
működik jelenleg, azonban 1-es kategóriás, azaz önálló vonulásra alkalmas egyesület nincs a fentiek között. A témáról bővebben a neten
itt olvashat: http://goo.gl/LnVUCo

Felcsútra figyelünk
„Orbán Rt.” Felcsútja bekerült a világsajtóba!
A felcsúti stadionprojektről ír egymástól függetlenül az amerikai
The New York Times (NYT) és a brit Guardian. Kívülről nézve
enyhén szólva furcsa látvány a szovjet éra nyomorúságos viskói
fölé magasodó betonmonstrum, amelyet az orbáni Magyarország
egyfajta jelképeként mutatnak be.
Toronydaruk magasodnak a Puskás-akadémia közel 4000 férőhelyes, 17 millió dollárból épülő stadionja fölé. A szinte észrevehetetlenül apró falu 24 kilométerre Budapesttől nem tűnik igazán
megfelelő helynek az ilyen extravaganciához – végül is csupán
1800-an élnek itt.
Csakhogy Felcsút Magyarország nagy hatalmú miniszterelnöke, a
focirajongó Orbán Viktor szülőfaluja – kezdi választás előtti magyarországi életképét a The New York Times. Az biztos, hogy Orbánnak lesz a legjobb helye a stadionban – teszi hozzá a cikkíró
–, háza ugyanis hat méterre van a létesítménytől. Az egész falu itt
dolgozik – mondta el egy építőmunkás az amerikai lap munkatársának. Ami Felcsúton történik, az része azoknak a változásoknak,
amelyek végigsöpörtek Magyarországon azt követően, hogy Orbán Fidesz pártja megszerezte a hatalmat 2010-ben. A Guardian
szintén a felcsúti stadion építésével érzékelteti a magyarországi
viszonyokat. A helyiek a Tolkien-legendakör egyik gonosz szereplőjéről Szauron-kastélyának nevezik az építményt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/JTHg9B

A Nagy Államosító lekommunistázta
a Hír24 újságíróját
Orbán Viktor görcsösön ragaszkodik ahhoz, hogy „nemközpénzből”
épült a stadion, pedig a TAÓ-rendszer közpénz, Brüsszel felé is így lett
bejelentve, a NAV hagyja jóvá az adókedvezményt, és a költségvetésből hiányzik az a társasági adó, amiből a felcsúti alapítvány 3 év alatt
7 milliárd forintot kapott, messze a legtöbbet minden más sportszervezetnél. Nyilván mondjuk a pécsi futballklub tulajdonosának kisebb
az érdekérvényesítő képessége a TAÓ-pénzek elcsatornázásában,
mint a felcsúti alapítványnak, ez látható ha rápillantunk a 147 ezer
lakosú Pécs stadionjára, majd az 1841 lakosú Felcsút vadonatúj stadionjára. De nem is kell „győzködni” a cégeket, a szervilizmus, a nyalás
és a félelem attól, hogy esetleg megüthetik a bokájukat olyan hajtóerő,
hogy azon csodálkozom, hogy „csak” ennyi TAÓ-pénzt „ajánlottak”
fel a cégek. A tegnapi (2014. 04. 21) átadóünnepségen pedig valami
rés keletkezhetett a pajzson, mert a Hír24-nek még egyszer sem nyilatkozó Orbánt sikerült mikrofonvégre kapniuk, ahol Oroszi Babett
azt a szemtelen kérdést merte feltenni a Miniszterelnök Úrnak, hogy
„milyen érzés, hogy az adófizetők felépítettek egy stadiont a háza
mellett?” Válasz: „A magyar gazdaságpolitikai gondolkodás régóta
küszködik a kommunista örökséggel, amit most az ön okfejtéséből is
hallhattunk. Meg kéne érteni, hogy a pénzt a vállalkozók termelik itt
meg, és a vállalkozók döntötték el, hogy hova adják”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/uk2b4A

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/Pwm07z
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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