
Tallózó – 2020. július 
Hírek, írások, gondolatok és vélemények a szociális területről… 

 

 

 

 

„Nincs gyógyítás. Szenvedéscsökkentés van” – tabuk nélkül a jövő 

legsúlyosabb betegségéről, hűségről és méltóságról 
VálaszOnline. 2020.07.31 

https://www.valaszonline.hu/2020/07/31/szekeres-csaba-arato-geza-huseg-film-alzheimer-interju/ 

 

Tabusítás és szőnyeg alá söprés nehezíti, hogy a közvélemény és az ellátórendszer súlyának megfelelően nézzen szembe az egyre 

fenyegetőbb jelenséggel, amit a demencia jelent – mondják páros interjúnk résztvevői. Az átlagéletkor emelkedése miatt 20 évente 

duplázódik az Alzheimer-kórral és az annak következtében kialakuló demenciával küzdők száma a világban. 

 

Lakáspiaci árak, lakásárindex 2020. I. negyedév 
KSH. 2020.07.31 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lakaspiacar/20201/index.html 

 

A 2015. évi bázison számított 2019. évi használtlakás-árindex 167, az új lakásoké 166% volt, ez éves szinten a használt lakások 

esetében 15, az új lakások esetén 11%-os növekedést jelentett. 2020 I. negyedévében a használt lakások árindexe (173%) elérte a 

2019. III. negyedévi csúcsot, az újaké (164%) csak megközelítette azt (165%). 

 

 

Régi, vagy új utak  
Nyomor szele blog. 2020.07.26 

https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/07/26/744-regi-vagy-uj-utak/ 

 

„…ma ez az üzenet: ha meg tudod venni, akkor vesznek mások emberszámba. Ha nem, ha magadnak csinálod, csóró vagy. 

Egymást is húzzák ezzel, a viszonyítás helyben még erősebben hat, sokszor értelmetlen versengést is kiváltva.” 

 

Büntetés vagy védelem? – Gondolatok az iskolaőrségről  
Bagázs. 2020.07.23 

https://bagazs.org/2020/07/23/buntetes-vagy-vedelem-gondolatok-az-iskolaorsegrol/ 

 

A gyerekeket az iskolában megbüntetik, ha erőszakos, de megvédeni már nem védjük meg őket. Pedig ők még csak gyerekek! Csakis 

következetes neveléssel lehet egy gyereket normakövetésre szoktatni, ám itt nincs következetesség, hiszen a lakókörnyezetében tapasztalt 

norma az nem egyezik meg az iskolai normával. 
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Erősödik az egyházak szerepe a szociális ágazatban 
Kormány.hu. 2020.07.22 
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/erosodik-az-egyhazak-szerepe-a-szocialis-agazatban 

 

…az állam eddig is számított az egyházi szerepvállalásra a szociális ellátásban: a szakellátásban, az idős- és fogyatékos otthonok 

fenntartásában 25, az alapellátásban 44-45 százalékos az egyház részesdése, a gyermekvédelem területén pedig az év végére meghaladja 

60 százalékot. 

 

„Hétéves koromban nem ettem meg az ebédet, anyám azzal fenyegetett, 

hogy felköti magát”  
444. 2020.07.21 

https://444.hu/2020/07/21/heteves-koromban-nem-ettem-meg-az-ebedet-anyam-azzal-fenyegetett-hogy-felkoti-magat 

 

A családon belüli gyermekbántalmazásról nagyon kevés szó esik, pedig a bántalmazott gyerekek talán még a bántalmazott nőkkel 

szemben is nehezebb helyzetben vannak, mert sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy a bántalmazás nem normális, nem elfogadott 

dolog, és teljesen ki vannak szolgáltatva a szüleiknek. 

 

„Mit jelent nekem a K-ügy?” – Ezért nem hajlandó dr. Gyurkó Szilvi soha 

többé leírni K(aleta Gábor) nevét  
WMN. 2020.07.21. 

https://wmn.hu/ugy/53190-mit-jelent-nekem-a-k-ugy---ezert-nem-hajlando-dr-gyurko-szilvi-soha-tobbe-leirni-kaleta-

gabor-nevet- 

 

Nem vagyunk jobbak a középkori, vizelet és vérszagú főtéren, a kalodába zárt pederasztát rohadt káposztával dobáló tömegnél, ha 

képtelenek vagyunk megérteni, hogy az indulataink csak káoszt szülnek. A fejlődéshez, a civilizációhoz gondolkodni kell! 

 

Ahol az oktatás rendben van, ott ne nyúljon bele se az állam, se az 

önkormányzat 
444. 2020.07.20. 

https://444.hu/2020/07/20/ahol-az-oktatas-rendben-van-ott-ne-nyuljon-bele-se-az-allam-se-az-onkormanyzat 

 

És ebben szerintem a kormány kockázatot vállal, nem feltétlenül a személyem miatt, hanem mert ebből rövid távon nem jönnek ki nagy 

eredmények. A „fogantatástól a foglalkoztatásig” alcímet viseli a program, mindenekelőtt az első ezer napra fókuszálunk, ez a 

legnyomasztóbb vakfoltja a magyar szociálpolitikának. 

 

Az a középosztály, amiről a politikusok beszélnek, nem létezik 
Hol a pénz? Podcast. 2020.07.19. 

https://index.hu/gazdasag/2020/07/19/hol_a_penz_eber_mark_tarsadalmi_egyenlotlenseg_szociologia/  

 

Éber Márk, az ELTE Társadalomtudományi karának adjunktusa viszont a most megjelent, A Csepp - A félperifériás magyar 

társadalom osztályszerkezete című könyvében 40-50 éves időtávban és a globális gazdaság fejlődése szempontjából igyekszik leírni, 

hogyan is néz ki a magyar társadalom. És arra jutott, hogy azt leginkább egy egyre széthúzódó vízcsepp képe írja le a legjobban. 
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Szociokulturális környezet 
Nyomor szele blog. 2020.07.19 

https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/07/19/743-szociokulturalis-kornyezet/ 

 

A történet pedig e nélkül elég borúsan fest. Az elvárások, melyek figyelmen kívül hagyják a szociokulturális hatásokat, 

értelmezhetetlenek a gyerekek számára. A pedagógusok nyilván érzékelik, hogy baj van, de a reakciók a legtöbb helyen nem a 

szakirodalom szerinti ajánlások útján körvonalazódnak, hanem maradva a poroszos, frontális, egységesen, a tanmenet szerint haladó 

(sok helyen nagyon pontosan ellenőrizve, hogy ugyanaz legyen beírva, ugyanakkor, mint ahogy azt megtervezték, mert csak ebben a 

tempóban lehet a végére érni a tananyagnak), a gyereket figyelmen kívül hagyó szemléletnél. 

 

Az se lenne elég a gyermekpornográfia megfékezéséhez, ha minden elkövetőt 

börtönre ítélnének 
Mérce. 2020.07.17. 

https://merce.hu/2020/07/17/az-se-lenne-eleg-a-gyermekpornografia-megfekezesehez-ha-minden-elkovetot-bortonre-

itelnenek/ 

 

A prevenció oldaláról azt érdemes tudnunk: az abúzusnak mindig van előzménye. A predátor kiválaszt egy gyereket, akit könnyű 

meggyőzni, akinek nincs valódi szeretetélménye, őt bevonja, elcsábítja, és megpróbálja titokban tartani, ami történik. Ezért fontos a 

gyerekeket körülvevő felnőttek figyelme és felelőssége. 

 

Ahol a gyereklányok szülnek, ott nincs pedofília? 
Újvilág2020 blog. 2020.07.17. 

https://ujvilag2022.blog.hu/2020/07/17/ahol_a_gyereklanyok_szulnek_ott_nincs_pedofilia 

 

A Kaleta-ügy ráirányította a közvélemény figyelmét a gyerekpornográfiára – nagyon helyesen. De még ez sem volt elég ahhoz, hogy egy 

másik, nyíltan zajló abúzus is bekerüljön a közbeszédbe. Ez pedig a gyereklányok szülése és az emögött meghúzódó bántalmazás. 

 

Átlagosan 27 évesen költözünk el otthonról 
KSH. 2020.07.14. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fiatalok/atlagosan_27_evesen_koltozunk/index.html 

 

2019-ben a 18–34 évesek 62%-a lakott együtt a szüleivel hazánkban, 12 százalékponttal többen, mint 2005-ben. Ezt elsősorban a 

korosztályba tartozó nők arányának növekedése okozta, ugyanis 2019-ben 57%-uk élt a szülői házban, szemben a 2005. évi 42%-

kal. A szüleikkel lakó 16 éves és annál idősebb gyermekek különösen elégedettek az életükkel, feltehetően ez is befolyásolhatja, hogy a 

nagykorúság elérése után még évekig nem költöznek el otthonról. 
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Beavatkozási pontok 
Nyomor szele blog. 2020.07.12 

https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/07/12/742-beavatkozasi-pontok/ 

 

Az intézményrendszeren belül viszont nem látok ehhez hasonló területet, példát. Ott továbbra is az ágazatonkénti elszigetelt, vagy csak 

névlegesen kapcsolódó, a határok betartására törekvő, az ügyekre és nem az okokra fókuszáló, a közösséget, mint erőforrást figyelmen 

kívül hagyó munka folyik. Ami azért lehet érdekes, mert a helyben toporgó, vagy inkább visszafele csúszó integrációban lehet, 

rendszerszintű újratervezés lenne szükséges. Persze ehhez be kellene látni, hogy van, ami nem sikerült. És ez talán ma nagyobb feladat 

a döntéshozóknak, mint bármi más.  

 

Közlemény a PDSZ Országos Választmányában történt változásról 
PDSZ. 2020.07.11. 

https://nedolgozzingyen.hu/2020/07/13/kozlemeny-a-pdsz-orszagos-valasztmanyaban-tortent-valtozasrol/ 

 

"Számomra továbbra is csalódás, hogy az oktatási dolgozók közössége, ugyan talán már érti, hogy nincs keresnivalónk a nap alatt, ha 

nem fogunk össze, de még mindig nem teszi meg saját magáért a legalapvetőbb lépést, a csatlakozást." 

"Ha csak aratni jössz, de vetni nem, egy idő után nem lesz mit enned." 

 

Tamás Pál: A magyar neorasszizmus 
Népszava. 2020.07.11. 

https://nepszava.hu/3084565_tamas-pal-a-magyar-neorasszizmus  

 

Az etnikai önképek mostanában Magyarországon egészében nem erősödnek. De a csoportok a sokszínűségnek egyre inkább tudatában 

vannak. Ugyanakkor ma nincs demonstratív egymásnak feszülés, s bár vannak erősödő „magyar” szélsőségek, a többség hangulataikból 

politikai programokat nem gyárt. A kasztok magyar világa nemcsak a roma mozaikból áll, de pillanatnyilag leginkább mégiscsak 

azokból határozódik meg. 

 

„Mindig az erősebbnek van esélye odalépni a gyengéhez” – Interjú Vecsei 

Miklóssal 
Képmás. 2020.07.10. 

https://kepmas.hu/mindig-az-erosebbnek-van-eselye-odalepni-a-gyengehez-interju-vecsei-miklossal 

 

Az igazi kihívást azonban nem az jelenti, hogyan indítsunk el segítő programokat, hanem az, hogyan osszuk meg a teendőket 

másokkal. Az emberek döntő többségének ugyanis van egy kényelmes alapállása, amely szerint ez a kormány, illetve néhány segítő 

szervezet dolga. Ez azért nem ilyen egyszerű. Sem a kormány, sem a Máltai Szeretetszolgálat nem tud befogadni, erre kizárólag a 

társadalom képes. 

 

Jó hírt akart közölni a szociális dolgozókkal Kásler Miklós, de a valóság 

inkább arcpirító 
Privát bankár. 2020.07.07. 

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/jo-hirt-akart-kozolni-a-szocialis-dolgozoknak-kasler-miklos-de-a-valosag-inkabb-

arcpirito.html 

 

Az emberi erőforrások minisztere szerint nincs értelme vitázni a szociális dolgozók béréről. Pedig a számok épp az ellenkezőjét 

támasztják alá: a területen dolgozók fizetése arcpirítóan alacsony. 
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Kásler a számok bűvöletében 
Népszabadság. 2020.07.06. 

https://nepszava.hu/3084117_kasler-a-szamok-buvoleteben 

 

Saját minisztériuma korrigálta a tárcavezetőt, aki szakma szerint azért mond ilyen számokat, mert fogalma sincs a szociális 

ágazatban dolgozók valós helyzetéről. 

 

A lakások, ahova talán soha nem költözhetnek rászorulók, mert elvették a 

rájuk szánt pénzt 
Mérce. 2020.07.06. 

https://merce.hu/2020/07/06/a-lakasok-ahova-talan-soha-nem-koltozhetnek-raszorulok-mert-elvettek-a-rajuk-szant-

penzt/  

 

A Belügyminisztérium még májusban levélben értesítette Józsefváros vezetőségét, hogy a kormány 1 milliárd 125 millió forint, korábban 

már megítélt fejlesztési támogatást vesz el a kerülettől a járvány elleni védekezésre hivatkozva. 

 

Csepp alakú a magyar társadalom, nem babapiskóta! 
Új Egyenlőség. 2020.07.05. 

https://ujegyenloseg.hu/csepp-alaku-a-magyar-tarsadalom-nem-babapiskota/ (cikk) 

https://ujegyenloseg.hu/csepp-alaku-magyar-tarsadalom-osztalyszerkezete/ (podcast) 

 

…a magyar társadalom alakja sokkal inkább emlékeztet egy elnyúlt cseppre, melynek a felső szára sokkal hosszabb, mint az alsó 

gömbje. Érdekes, hogy magának Kolosinak az empirikus adatai is ezt támasztják alá, nem pedig a könyve címében szerepeltetett, 

önálló életet élően elterjedt terhes babapiskóta képét. 

 

Új terv a lakhatási szegénység ellen 
Nyomor szele blog. 2020.07.05. 

https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/07/05/741-uj-terv-a-lakhatasi-szegenyseg-ellen/ 

 

A lakhatási szegénység pedig alapjaiban határoz meg szinte mindent. Sokan élnek egy-egy házban, a víz szinte sehol sincs bevezetve, a 

házak javítására, állagmegóvására nincs tudás, sok helyen akarat sem. Nincs személyes élettér, a karantén talán még nyilvánvalóbbá 

tette, hogy ezekben a családokban nincs a gyerekeknek nyugodt tanulási környezet sem. 

 

A szociális dolgozók munkájának elismerését követelték szakszervezetek és 

ellenzéki képviselők  
Mérce. 2020.07.02. 

https://merce.hu/2020/07/02/a-szocialis-dolgozok-munkajanak-elismereset-koveteltek-szakszervezetek-es-ellenzeki-

kepviselok/ 

 

Az egészségügyi dolgozóknak juttatott egyszeri, 500.000 forintos jutalom járna a szociális dolgozóknak is, hiszen a koronavírus-

veszélyhelyzet alatt, sőt, egyes esetekben a kivételes helytállást magas állami kitüntetéssel is honorálni kéne. 
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Amikor már mindent elmondtunk az idősgondozásról: önszerveződés nélkül 

nem fog menni 
Mérce. 2020.06.23. 

https://merce.hu/2020/06/23/amikor-mar-mindent-elmondtunk-az-idosgondozasrol-onszervezodes-nelkul-nem-fog-

menni/ 

 

Tudhatjuk például, hogy az idősotthoni férőhelyek száma nyomasztóan kevés, hogy bekerülni több éves várakozás után várólistáról, 

vagy a „bekerülési feketepiacról” lehet, és hogy nincs elég ápoló, sem felszerelés. Azt is tudhatjuk, hogy az állami otthoni idősellátás 

színvonala az ország legtöbb részén teljesen elfogadhatatlan, és praktikusan sokak számára nem is hozzáférhető. 
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