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

 

 

 

 

Nem mondanak le a civilek a családi pótlék megduplázásáról 
Népszabadság. 2020.09.29. 

https://nepszava.hu/3093712_nem-mondanak-le-a-civilek-a-csaladi-potlek-megduplazasarol 

 

„Ez azt jelenti számunkra, hogy semmilyen formában nincs tervben a jelenleg egyre elhatalmasodó krízishelyzetben a minden családot 

elérő támogatás erősítése” 

 

Az erő kultusza: gumibotos rendfenntartók az iskolában 
Mérce. 2020.09.26. 

https://merce.hu/2020/09/26/az-ero-kultusza-gumibotos-rendfenntartok-az-iskolaban/ 

 

Az oktatással kapcsolatos viták már régóta szinte kizárólag a tananyagról szólnak, miközben szó sem esik az iskola társadalmi 

szerepéről, az értékrendről, amelyet nem a tananyaggal, hanem intézményként képvisel. 

 

A többségi társadalom különbséget tesz roma és nem roma szegénység 

között, pedig nem kellene 
Átlátszó 2020.09.25. 

https://szocio.atlatszo.hu/2020/09/25/a-tobbsegi-tarsadalom-kulonbseget-tesz-roma-es-nem-roma-szegenyseg-kozott-

pedig-nem-kellene/ 

 

Sokaknak a romákról elsőként a szegénység jut eszébe, a szegényekről pedig a cigányság. Pedig a hazai szegények többsége nem roma. 

Mennyiben más akkor a roma és a nem roma szegénység? Vagy ugyanolyan, függetlenül az etnikai háttértől? Ezekre a kérdésekre 

keresték a választ csütörtök este egy online kerekasztal beszélgetésen. 

 

„Ha egy gyerek bántalmazóvá válik, annak mindig oka van” – Hasznos 

tanácsok pszichológusoktól az iskolai bántalmazás ellen 
WMN. 2020.09.25. 

https://wmn.hu/wmn-suli/53615-ha-egy-gyerek-bantalmazova-valik-annak-mindig-oka-van--hasznos-tanacsok-

pszichologusoktol-az-iskolai-bantalmazas-ellen 

 

Ma a felső tagozatos gyerekek tizenöt százalékát hetente legalább egyszer zaklatják kortársai, negyvennyolc százalékuk került már 

áldozat szerepébe. 

 

Ébresztő, emberek, nem a Terminátor az ellenség! – Megnéztük a Netflix 

dokumentumfilmjét, a Társadalmi dilemmát 
WMN. 2020.09.25. 

https://wmn.hu/ugy/53573-ebreszto-emberek-nem-a-terminator-az-ellenseg--megneztuk-a-netflix-dokumentumfilmjet-a-

tarsadalmi-dilemmat 

 

A lányom tinédzser, az ő képernyőideje az enyémnél is magasabb lett, hogy mennyivel, annak közlésére nem hatalmazott fel, de nem is 

ez a lényeg. Fontos persze az idő, illetve, hogy mivel töltjük, de van, ami ennél is fontosabb talán. Annak a felismerése például, hogy az 

információ korából átléptünk a dezinformáció (azaz a félretájékoztatás) korába. Az álhírek hatszor olyan gyorsan terjednek a neten 

állítólag, mint a valóságon alapulók. 
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Ami beleég az emberbe 
Nyomor széle blog. 2020.09.20. 

https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/09/20/752-ami-beleeg-az-emberbe/ 

 

A gyerekek nem tehetnek semmiről. Ártatlanok, akiket a körülményeik, a körülöttük levők tesznek olyanná, amilyenek lesznek. 

Mert az emberi gonoszság is átörökítődik. A gyűlölet, a másik kiröhögése, megalázása, gúnyolása, meglopása, megverése, kisajátítása, 

tárgyként kezelése. 

 

Az állam nem díjazza az életre szóló önfeláldozást 
Népszava. 2020.09.15. 

https://nepszava.hu/3091928_az-allam-nem-dijazza-az-eletre-szolo-onfelaldozast 

 

Ombudsmani vizsgálat segíthet a sérült gyereküket évtizedeken át otthon ápoló szülőknek, hogy nyugdíjuk mellé állami támogatást is 

kapjanak. 

 

„Azt se tudják, mit szívnak el” 
Népszava. 2020.09.11. 

https://nepszava.hu/3091486_azt-se-tudjak-mit-szivnak-el 

 

A hazai újságírás sok esetben nem tájékoztat, hanem morális pánikot kelt, kiemeli azokat a paneleket, amelyek több olvasót 

vonzhatnak: halál, zombik, bika, romák, fertőzés, túladagolás. Ez azonban a problémának csak egy picike szelete. Arról már 

sokkal kevesebb szó esik, hogy az elmúlt egy évtizedben kialakult itthon egy kettős drogpiac, amelynek az egyik gyökere belelóg a 

2010-es dizájnerdrog-robbanásba, a másik pedig a tömeges elszegényedésbe. Ezt a folyamatot a hazai média zöme mint kellemetlen, 

unalmas témát, egyszerűen átugorja. A cikkek másik része pedig tovább stigmatizálja és megbélyegzi ezeket az embereket. 

 

Teljesen mindegy, mi van a szegénységgel, a számvevők szerint nyerésre áll 

a kormány 
Népszava. 2020.09.08. 

https://nepszava.hu/3091096_teljesen-mindegy-mi-van-a-szegenyseggel-a-szamvevok-szerint-nyeresre-all-a-kormany 

 

Először készített jelentést az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a szegénységi küszöb alatt élők felemelésére 2010 után kidolgozott 

kormányzati stratégiák és programok végrehajtásáról, és mindent rendben talált. Az nem derül ki pontosan, hogy az állami 

kommunikáció támogatásán túl mi a célja az összeállításnak, ennek viszont tökéletesen megfelel. 

 

Most adtunk 250 milliót - üzente Kásler a kérdésre, hogy megér-e 43 milliárd 

forintot a fogyatékkal élők hatékonyabb ellátása 
Népszava. 2020.09.07. 

https://nepszava.hu/3091087_most-adtunk-250-milliot-uzente-kasler-a-kerdesre-hogy-meger-e-43-milliard-forintot-a-

fogyatekkal-elok-hatekonyabb-ellatasa 

 

Bár a támogató szolgálat (a házi segítségnyújtással együtt) a törvény szerint járó alapellátás része, valójában csak a rászorulók kis 

százaléka részesülhet belőle. A 2017-ben fogyatékossággal élő emberek csak 12 százalékát érték el a szolgálatok munkatársai, őket 

is csak a reggel nyolc és délután négy között 
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Új otthont kaptak fogyatékossággal élők Gödön 
Kormany.hu 2020.09.03. 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/uj-otthont-kaptak-fogyatekossaggal-elok-godon 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében új otthont kapott Gödön 12, többszörösen fogyatékossággal élő rászoruló, aki a 

közelben működő, 200 embert ellátó, zsúfolt intézményből költözhetett a lakóházból átalakított, kényelmes elhelyezést biztosító 

épületbe. 

 

Van egy sztorid? Történetek a szociális - gyermekvédelmi szférából – 

Hajléktalan iroda 
Így is lehet, lehet így is! 2020.09.02. 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2020/09/02/van_egy_sztorid_763 

 

…És még én érezzem magam rosszul azért, mert a többiek gyűlölik őket?! Napi 8 órában aktívan, a többiben meg passzívan. Csak 

azt tudom, hogy én melyik oldalon állok. Lehet-e mindenkit szeretni? Kell-e egyáltalán? 

 

Eddig 423 helyen szolgálatba léptek az iskolaőrök 
Kormany.hu 2020.09.02. 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/eddig-423-

helyen-szolgalatba-leptek-az-iskolaorok 

 

A szeptemberi tanévkezdéskor 423 köznevelési feladatellátási helyen léptek szolgálatba iskolaőrök. …azokon a helyeken léptek 

szolgálatba az iskolaőrök, ahol a továbbképzés, az iskolapszichológus, a szociális munkás, a tantestület eddigi munkája nem volt 

elegendő a rend teljes körű fenntartásához. Az iskolaőr olyan személy, aki sokkal több mint egy portás, de nem rendőr - fogalmazott. 

 

Ez az, amit a mélyszegénységgel kapcsolatban nem értünk a buborékunkból 
Űjegyensúly. 2020.08.28. 

https://www.ujegyensuly.hu/helyem-a-vilagban/ez-az-amit-a-melyszegenyseggel-kapcsolatban-nem-ertunk-a-

buborekunkbol 

 

Bár a történészek igazolták, hogy Marie Antoinette francia királyné valójában soha nem mondta, hogy a “Ha a népnek nincs kenyere, 

egyenek kalácsot!”, hanem csak a királyellenes Jean-Jacques Rousseau adta szájába ezeket a szavakat Vallomások című művében, 

mindannyian tudjuk, mit is jelent ez a mondat: azt, hogy a gazdagoknak halvány lila fogalmuk sincs a szegények problémáiról. 
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