Internetes oktatás a leszakadó térségekben
Az Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) „Digitális oktatás. Erősödő
hátrányok?” címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést, melyen meglepő módon kiderült, hogy a tavaszi átállásnak a sok negatívum mellett pozitív következményei is vannak.
L. Ritók Nóra pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója a központi felmérésekkel
szemben azt tapasztalta: a családok, amelyekkel ők foglalkoznak, sok esetben nem
boldogultak a KRÉTA rendszerrel, és az sem
volt ritka, hogy egyszerre 3-4 gyereknek lett
volna szüksége ugyanarra a telefonra. Ők
szervezték meg az érintett családok és az
iskolák közötti kapcsolattartást, valamint eszközbeszerzésekkel segítették a rászorulókat.
Ezeket szerződéssel bocsátották a családok
rendelkezésére, de azok az alapítvány tulajdonában maradtak. Úgy gondolja, sosem fogjuk megtudni, hogy a gyerekek közül milyen
arányban vannak azok, akik tavasszal semmiben nem vettek részt. Az viszont kijelenthető,
hogy a különösen a halmozottan hátrányos
helyzetű, alsó tagozatos általános iskolások
olvasási készsége és tudása csökkent.
Nagy Erzsébet Emese, a Napkor települési Működők Informális Csoportjának vezetője,
a Partners Hungary Alapítvány munkatársa

elmondta, hogy ők Nyírbátorban 25 eszközt
osztottak ki, és habár tartottak tőle, hogy egy
részüket eladják majd, végül mindegyik a családoknál maradt.
Rády Eszter pszichológus azt vette észre,
hogy a digitális oktatásra történő átálláskor
roma és nem roma családok egyaránt tanácstalanul álltak, a közös érdek pedig származástól függetlenül nagyobb összetartásra
sarkallta őket.
L. Ritók szerint a jelenlegi központosított
oktatás egyfajta végrehajtó szerepkörbe helyezi a pedagógusokat, akik emiatt nehezen
találnak kellő motivációt a munkájukhoz.
Problémaként említi továbbá, hogy a pedagóguspálya presztízsét a jelenlegi rendszer
a tehetséggondozás alapján ítéli meg, ezért
egy szegregátumban dolgozó pedagógus
munkáját sokkal kevésbé ismerik el, mint egy
olyan tanárét, aki jó családi háttérrel rendelkező gyerekekkel foglalkozik.
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Vannak, akiknek meg sem kottyant a járványhelyzet, sőt. Orbán Viktor falubeli barátja újabb 70 milliárddal gazdagodott tavaly is, így csaknem 500
milliárdos vagyonával ő lett Magyarország leggazdagabb embere.
A leggazdagabb magyarok listáját közlő
Forbes magazin megjegyzi, hogy a vagyon gerincét adó tőzsdei cég, az Opus
Global csoport turisztikai ágazatát érzékenyen érintette először a vírusválság,
de aztán ez is megoldódott. Mégpedig
azért, mert a szállodafelújításokat célzó,
államilag finanszírozott Kisfaludy-prog-

Forrás: www.debreciner.hu
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Stróman a neve a köznyelvben annak a személynek, aki más személy (a háttérember)
nevében lép fel, mivel az utóbbi nem tud vagy
nem kíván a nyilvánosság előtt szerepelni.
Különösen nagy jelentősége van a strómannak gazdasági jogi ügyletekben, szerződéskötések során, amikor a stróman – szívességből vagy anyagi előnyért cserébe – a nevét
adja a szóban forgó jogügylethez egy olyan
harmadik fél érdekében, aki maga különböző
jogi, erkölcsi vagy más okok miatt nem képes
vagy nem kíván a saját nevében eljárni.

ram egyik nagy nyertese épp a Mészáros
kötelékébe tartozó Hunguest Hotels lett
a megítélt 17,7 milliárdos támogatással,
így a járvány őket viselte meg a legkevésbé a magyar idegenforgalmi szektorban. Ráadásul Mészáros Lőrinc érintett a
jelenleg zajló legnagyobb üzletekben is,
melyekben az állam mind jelen van: Paks
II., Budapest–Belgrád vasútvonal és az
MKB–Takarékbank–Budapest Bank ös�szeolvadása.
Forrás: www.telex.hu
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

KI A STRÓMAN?

Közbeszerzések verseny nélkül
A közbeszerzések lényege az lenne, hogy sok jelentkező közül válasszák
ki a legjobbat. A magyar vállalkozók azonban úgy gondolják, úgyis mindig
a kormány kedvencei nyernek – például Mészáros Lőrinc –, így gyakran
előfordul, hogy az előre kiszemelt győzteseken kívül senki nem indul el a
versenyeken. Erre az áldatlan helyzetre már az Európai Unió is felfigyelt.
A közbeszerzési törvények szigorítására
szólította fel Magyarországot az EU. Az
Európai Bizottság szerint még az előtt
szükség lenne a rendszerszintű csalások
visszaszorítására, hogy az EU helyreállítási alapjából több milliárd euró válna
elérhetővé a magyar kormány számára.
Az Európai Bizottság emellett konkrét változtatásokat akar Magyarország
közbeszerzési törvényeiben – áll a január

26-i bizottsági dokumentumban, amely
meghatározza az Orbán Viktor miniszterelnök kormányától megkövetelt konkrét
jogi változásokat.
„A verseny a közbeszerzésekben nem
elegendő a gyakorlatban” – áll a dokumentumban, amely az adatok átláthatóságának javítására és a közbeszerzési
folyamat nyíltabbá és igazságosabbá tételére szólít fel.
Forrás: www.telex.hu

Háromszázezer nyugdíjas
a szakadék szélén
Egy friss felmérés szerint az elmúlt 10 évben
háromszorosára nőtt azoknak az időseknek a
száma, akiknek súlyos gondot jelent a megélhetés, s naponta dönteniük kell: esznek, vagy
kiváltják a gyógyszert, vagy rezsit fizetnek.
Egy friss felmérés szerint a 2,5 millió magyar nyugdíjasnak több mint a tíz százaléka,

300 ezer idős ember nyomorog, de legalábbis
súlyos gondot jelent neki a megélhetés. Hiába
kérik a nyugdíjasszervezetek, a kormány nem
dob mentőövet a legszegényebb, alig több
mint 28 500 forintos minimálnyugdíjból élőknek. Az előrejelzések szerint így egyre több
idős ember csúszik a mélyszegénységbe.
Forrás: www.penzcentrum.hu, www.szakszervezetek.hu

Nemi szerepek és egyenlőtlenségek – online képzés
a Közélet Iskolájában
Interaktív bevezető képzés a nemi egyenlőtlenségek okairól, történetéről
és a változtatás lehetőségeiről.
Március 4., 6., 10. – online részvétellel.
Részletek és jelentkezés: www.kozeletiskolaja.hu
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Állami bank finanszírozza Rogán
Antal új neje és családja több mint
ezerhektáros földvásárlását
A miniszterelnöki kabinetfőnök új neje, Obrusánszki Barbara és annak
szülei két további társukkal kevéssel az esküvő előtt, novemberben szerződtek 1022 hektár földbirtok adásvételéről. A vételár csaknem egészét a
kormányzati irányítás alatt álló Budapest Bank 1,58 milliárdos hitele fedezi. A pénzintézet ősszel ráadásként 315 millió forint kölcsönt biztosított az
Obrusánszki apuka friss céges érdekeltségének is.
Az üzlet pikantériája, hogy a vevők alig 83
millió forintot tudtak összeszedni a vételárhoz. A maradék összeget, azaz közel
1,6 milliárd forintot a Budapest Bank Zrt.
finanszírozza a 2020 novemberére datált
adásvételi szerződés szerint. A Budapest
Bank emellett egy másik, tavaly októberi
szerződés szerint további, összesen 315
millió forintos összegű kölcsönt biztosított az Obrusánszki Zsolt érdekeltségébe
tartozó Ductus Kft.-nek. A kérdéses időszakban a Budapest Bank kormányzati
irányítás alatt állt.

A vevők mindegyike „földműves”-ként
van nyilvántartva, helyben bejelentett lakosként pedig elővásárlási joguk is van
bizonyos területekre. Érdekesség, hogy a
szerződésből kiolvashatóan mindhárom
Obrusánszki néhány héttel a nagy biznisz
előtt fedezte fel magában az agrárvonzalmat: augusztus 14-én vették fel őket a
földműves-nyilvántartásba.
Több lap is észrevette, hogy az új feleség a csuklóján egy húszmillió forintos
órát visel.
Forrás: www.atlatszo.hu www.444.hu

Bukhatja 70 ezer ember
a tajszámát
Több mint hetvenezer ember legalább
fél éve nem fizette be az egészségügyi
hozzájárulását, nekik egy új szabály miatt
február közepén érvénytelenné válik a
tajszámuk, így nem lesznek jogosultak az
állami, ingyenes egészségügyi ellátásra.
Izer Norbert adóügyi államtitkár közölte: február 12-én fontos változás lép
életbe, amelynek lényege, hogy ha egy
magánszemély egészségügyi szolgálta-

tási járulékból hathavi tartozást halmoz
fel, akkor érvénytelenné válik a társadalombiztosítási azonosító jele, vagyis a
tajszáma.
A NAV a napokban küldte ki a negyedik felhívó levelét, amely az aktuális
tartozás és a fizetési lehetőségek mellett
azt is tartalmazta, milyen könnyítéseket
lehet igénybe venni.
Forrás: www.hvg.hu
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