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2022. Március 

 

Már annak is örülnék, ha békén hagynának" - az LMBTQ-közösség tagjait kérdeztük 

a választás előtt 
Magyar Ádám. Euronews. 2022.03.31. 

https://hu.euronews.com/2022/03/31/mar-annak-is-orulnek-ha-beken-hagynanak-az-lmbtq-kozosseg-tagjait-kerdeztuk-a-

valasztas-el  

 

„Itt nem arról van szó, hogy engem nem képvisel az állam, nem védi a jogaimat. Hanem arról, hogy a céltáblára 

tűztek, és odaállítottak a pisztoly elé.” Magasházi Mónika így foglalta össze, mit érez az LMBTQ-közösség 

tagjaként Magyarországon 2022-ben. A vasárnapi választással együtt megtartott népszavazáshoz közeledve 

négy embert kérdeztünk arról, hogyan alakult át az élete az elmúlt időszakban, és hogyan tekint a jövőbe. Ha 

nem változnak a dolgok, hárman közülük könnyen lehet, hogy már nem sokáig élnek Magyarországon. 

 

Közmunka és szavazatok: függőség vagy meggyőződés? 
Reizer Balázs. Gáspár Attila. Telex. 2022.03.31. 

https://telex.hu/defacto/2022/03/31/kozmunkasok-fideszre-szavazas-egyeni-korzetekben-5-mandatum-fuggoseg-vagy-

meggyozes  

 

Azokon a településeken, ahol magasabb a közmunkások aránya, a Fideszre leadott szavazatok aránya is 

magasabb. Ez nem jelenti azt, hogy a közmunkások meggyőződéses hívei a kormánypártnak, inkább azt, hogy 

kiszolgáltatottak a programnak. Becsléseink szerint a 2014-es választásokon a Fidesz öt extra mandátumot 

tudott szerezni a programnak köszönhetően. 

 

Szociális munkások: értékelhetetlen és értelmetlen az Orbán-kormány 

népszavazása 
Gulyás Erika. Népszava. 2022.03.29. 

https://www.nepszava.hu/3151627_nepszavazas-orban-kormany-szocialis-munkas  

 

Újabb szakmai szervezet csatlakozott a civil szervezetek március elején közzétett felhívásához, amely szerint a 

vasárnapi népszavazáson az jár el helyesen, aki mind a négy kérdésre érvénytelenül voksol. A Szociális Munkások 

Magyarországi Egyesülete (SZMME) lapunkhoz eljuttatott közleményében hangsúlyozza, hogy a népszavazás 

kérdései gyermekjogi és szociális szakmai szempontból értékelhetetlenek és értelmetlenek, hamis politikai 

alapokon nyugszanak, ellenségképet gyártanak, súlyosan torzítják a szexuális és egyéb neveléssel kapcsolatos 

elképzeléseket, eközben pedig elterelik a figyelmet a gyermeki jogok biztosításának és a gyermekek védelmének 

valódi problémairól. 
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Nem csak a vagyonosoknak: hogyan lépne fel az ellenzék a lakhatási válság ellen? 
Czékmán Bendegúz. Mérce. 2022.03.28. 

https://merce.hu/2022/03/28/nem-csak-a-vagyonosoknak-hogyan-lepne-fel-az-ellenzek-a-lakhatasi-valsag-ellen/  

 

A lakhatási válság a magyar társadalom egyik 

legégetőbb problémája, így különösen fontos, hogy a 

hatalmat megszerezni kívánó pártok milyen megoldási 

javaslatokat kívánják megfizethetőbbé tenni a 

lakhatást? A kormányoldal az elmúlt 12 évben leginkább 

csak a vagyonosabb rétegek lakástulajdonhoz jutását 

könnyítette meg, és nem nyújtott valódi segítséget az 

alsóbb rétegeknek. Az ellenzéki pártok lakhatási 

programja ezzel szemben – noha pár fontos lépés 

kimarad belőle – a megfizethetőség irányába hat. A 

lakhatási válság lehetséges kezelési módjairól a Habitat 

for Humanity Magyarország  szakembereivel beszélgettünk. 

 

„Az, hogy valaki szegény, nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy koszos és igénytelen” 

– interjú Jancsó Judittal, az Esély Labor Egyesület zsűritagjával 
Gödri Rita. Szocio Átlátszó. 2022.03.28. 

https://szocio.atlatszo.hu/2022/03/26/az-hogy-valaki-szegeny-nem-feltetlenul-egyenlo-azzal-hogy-koszos-es-igenytelen-interju-

jancso-judittal-az-esely-labor-egyesulet-zsuritagjaval/  

 

Az igazság az, hogy kevés jó példát látok a videók esetében. Amikor például vidéki, mélyszegénységben élő 

családokról nézek felvételt a televízióban, akkor általában egy nagyon lepukkant lakást, tanulatlan szülőket és 

koszos gyerekeket mutatnak be benne. Pedig van vidéken is olyan mélyszegénységben élő család, akik tiszta, 

anyagi korlátozásukhoz képest lakható lakásban élnek, a gyerekek iskolába járnak, normális ruhájuk van stb. 

Mindig a lepukkant és koszos környezet áll a videó középpontjában, nem pedig az egyén, aki nagy küzdelmek 

árán próbál kitörni mindebből. 

 

Kirekesztés, megbélyegzés, félelem és bizonytalanság 

– ez maradt a kormányzati kampány nyomában 
Gyermekjogi Civil Koalíció. 2022.03.28. 

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/kirekesztes-megbelyegzes-felelem-es-bizonytalansag/  

 

Az LMBTQI-ellenes kampány negatívan hatott a civil szervezetekre, kihívást jelentett a hírnevük, hitelességük 

megtartására nézve, jelentős többletmunkát eredményezett, veszélybe sodorta vagy felbontotta 

együttműködéseiket, fokozta a szervezeti bizonytalanságot. Az iskolákban, óvodákban a pedagógusok 

fokozottan egyedül érezték magukat, és (gyakran az intézményvezetők nyomására) óvatosabbá váltak nem csak 

a szexualitással, de a gyerekjogokkal és az erőszak-megelőzéssel foglalkozó programokkal szemben is, a 

gyerekek között pedig nőtt a feszültség és a megkülönböztetés. Ezek a folyamatok nemcsak a civil szervezetekre 

vannak káros hatással, de rendkívüli akadályokat gördítenek a hatékony gyerekvédelem elé, és nagyban 

megnehezítik azt is, hogy a gyerekek merjenek segítséget kérni. – Ez derül ki a Gyermekjogi Civil Koalíció – nem 

reprezentatív – hatástanulmányából, amely arra volt kíváncsi, milyen társadalmi hatással járt eddig a kormány 

kampánya.  
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A két világ 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.03.27. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/03/27/830-a-ket-vilag/  

 

Az egyik, talán a legfontosabb, hogy az általános iskolásokkal semmiképp, a középiskolásokkal nem igazán, és 

még az egyetemistákkal sem lehet igazán megértetni a társadalmi leszakadás bonyolult problémáját. Nem 

egyértelműen sikeres ez még a tanult felnőtteknél sem, az egyén hibáztatása, a helyzete miatti felelősség teljes 

ráruházása olyan mélyen be van ragadva sokaknál, hogy képtelenség elmozdítani erről az egyébként államilag 

is megerősített, kényelmes nézőpontból. 

 

Legszívesebben visszafordítanám az időt oda, mikor még csak iskolába kellett 

járnom 
Halász Nikolett. Telex. 2022.03.23. 

https://telex.hu/komplex/2022/03/23/tankotelezettseg-korhatar-csokkentes-noveles-16-ev-18-ev-ellenzek-torveny-pedagogus-

diak-oktatasugy-szakerto-tanarok-1  

 

A tankötelezettségi korhatár 18-ról 16 évre csökkentése az elmúlt tíz évben nemcsak az iskolák falain belül 

okozott változásokat, hanem társadalmi szinten is. A számok azt mutatják, hogy érezhetően kevesebben 

tanulnak szakközépiskolákban, és többen lettek közmunkások az érintett korosztályból. A 2012. szeptember 1-

től hatályos törvényt többen is bírálták azóta, kormányoldalról és szakértői oldalról egyaránt. Az egyesült 

ellenzék most zászlajára tűzte, hogy ha ők kerülnek kormányra 2022-ben, visszaállítják a tankötelezettség 

általános korhatárát 18 évre.  

Egy pedagógus szerint ez nem lenne jó döntés, mert azóta könnyebb az iskolában maradt diákokkal 

együttműködni. A szakértő szerint viszont az iskola védőhálóként funkcionál a hátrányos helyzetű gyerekeknek. 

Az oktatási rendszert otthagyó fiatalok azt mondták: külső kényszer hatására kellett korábban kilépniük az 

iskolából, és azóta mind megbánták, hogy így alakult az életük. Abban viszont mindannyian egyetértettek, hogy 

a tankötelezettségi korhatár megemelése önmagában nem oldaná meg az oktatásügy rendszerszintű 

problémáit. 

 

Rögös út vezet a kormány váróterméhez: a BOK Csarnokban jártunk 
Koncz Tamás. 2022.03.23. 

https://hang.hu/belfold/rogos-ut-vezet-a-kormany-varotermehez-a-bok-csarnokban-jartunk-138568  

 

Apatikus csendben telik a negyedórás út is, amíg eljutunk a BOK Csarnokig. Itt, némi bizonytalanság után újabb 

ajtó nyílik meg a buszról leszállított menekültek előtt. Sodródom a tömeggel, át a beléptető rendszeren: kérdés 

nélkül kapok egy piros karszalagot, majd megnyílik előttem az állami tranzitzóna több ezer négyzetméteres 

birodalma. A jelek szerint gondosan felkészültek a tömegek érkezésére: állami vagy önkéntes tolmácsok, 

segélyszervezetek munkatársai várják az új csoportot; van melegbüfé, rögtönzött patika, orvosi ellátóhely, 

játszó- és pihenő sarok gyerekeknek, felnőtteknek. A berendezés, a terek kialakítása steril, de professzionális, az 

óriási társalgó például egy reptér várótermére emlékeztet. 

  

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/03/27/830-a-ket-vilag/
https://telex.hu/komplex/2022/03/23/tankotelezettseg-korhatar-csokkentes-noveles-16-ev-18-ev-ellenzek-torveny-pedagogus-diak-oktatasugy-szakerto-tanarok-1
https://telex.hu/komplex/2022/03/23/tankotelezettseg-korhatar-csokkentes-noveles-16-ev-18-ev-ellenzek-torveny-pedagogus-diak-oktatasugy-szakerto-tanarok-1
https://hang.hu/belfold/rogos-ut-vezet-a-kormany-varotermehez-a-bok-csarnokban-jartunk-138568


4 
 

 

Most üt vissza, hogy 2015 után a kormány szétverte a menekült-ellátórendszert 
Rényi Pál Dániel. 444. 2022.03.22. 

https://444.hu/2022/03/22/most-ut-vissza-hogy-2015-utan-a-kormany-szetverte-a-menekult-ellatorendszert  

 

Heteken át civilek és önkéntesek látták el az országba érkező ukránok döntő részét. A menekültek többsége 

jelenleg is civil szállásadók vendégszeretetét élvezi. A magyar állam nem volt felkészülve nagyobb számú 

menekült fogadására, részben mert 2015 óta szisztematikusan lebontotta az ellátórendszert. Ma nem lehet 

jogszerűen menekültstátuszhoz folyamodni Magyarország területén. A kormány most bevezetett egy menedékes 

státuszt, de érezhetően nem marasztalja az ideérkezőket. A békepárti Orbán Viktorral két nap alatt kitapétázták 

az országot, de egy ukrán nyelvű tájékoztató brosúrát egy hónap alatt sem sikerült legyártani a kormánynak. 

Interjúnk Léderer Andrással, a Helsinki Bizottság menekültügyi programjának főmunkatársával. 

 

A Kárpátaljáról menekülő romákat sok helyen nem látják szívesen 
Bankó Gábor. 444. 2022.03.21. 

https://kepek.444.hu/2022/03/21/a-karpataljarol-menekulo-romakat-sok-helyen-nem-latjak-szivesen  

 

Egy roma családot átmenetileg befogadó budapesti önkéntes is arról számolt be, hogy falakba ütközött, amikor 

szállást keresett 1 anyukának és 6 kicsi gyerekének: „a nagyon nagy vidéki szállókon kívül nem nagyon van olyan 

hely, ahol ők együtt tudtak volna maradni, és az apuka már így is külön lakott tőlük egy munkásszállón”. 

Ugyanakkor a polgármesternek több konfliktusa is volt helybeliekkel, akik szóvá tették, hogy „miért fogad be 

cigányokat”. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy „cigányellenes a lakosság, akár kimondjuk, akár nem, ez a 

valóság”. Szerinte a romák befogadását „sokan nem merik bevállalni, spekulálnak, választási kampány lesz, stb.” 

Szamosszeg esete nem egyedi. 

 

Ha látni akarod, mit jelent az igazi kimerültség, nézd meg a BOK csarnok 

menekültjeit 
Neményi Márton. NLC. 2022.03.21. 

https://nlc.hu/eletmod/20220321/bok-csarnok-menekultek-fotok/  

 

Három hét késéssel, de így is rohamtempóban nyitotta meg az állam az Ukrajnából érkezők előtt a BOK (volt 

Syma-) csarnokot, hogy a pályaudvarokon uralkodó kaotikus állapotokat megszüntetve egy fedél alatt, rendezett 

körülmények között gondoskodjon a menekültekről. Gondoskodás alatt azt értjük, hogy megkérte a civileket és 

a szeretetszolgálatokat, hogy segítsenek nekik továbbra is, ahogy eddig is tették, csak egy kicsivel odébb és – 

mindenki örömére – végre szobahőmérsékleten. 

 

Fenntartani… mit is? 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.03.20. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/03/20/829-fenntartani-mit-is/  

 

Azt kérdezte tőlem valaki a héten, mit gondolok, mitől lesz ez fenntartható, amit az Igazgyöngy csinál? Talán a 

finanszírozás miatt kérdezte, hiszen az jogos kérdés, meddig lehet adományokból, támogatásokból ellátni állami 

feladatokat, kitöltve az állam működési hézagait. Mert ebben ott a már sokszor feszegetett örök kérdés, azzal, 

hogy a civilek megoldást adnak, az állam hátradől, és azt mondja: de hát nincs probléma…minden működik, 

miért is kellene bármit változtatni a rendszeren?  
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Teljes jogegyenlőséget élvezzenek-e az azonos nemű párok? I Közgyűlés 6. 
Partizán. 2022.03.20. 

https://youtu.be/f7WMXtXAznQ  

 

A Közgyűlés új részében a homoszexuális emberek helyzetéről és jogairól vitatkoznak a résztvevők, fókuszban a 

házasság és az örökbefogadás kérdésével. 2021 márciusa óta miniszteri engedélyhez kötik az egyedülállók 

örökbefogadását, az illetékes miniszter személyesen dönt minden ilyen ügyben – ez az intézkedés, összhangban 

a júniusban elfogadott, eredetileg a pedofil bűnelkövetőket célzó, később egy-egy módosítással a melegeket is 

korlátozó passzusokkal illeszkedik abba a folyamatba, ami a klasszikus nemi szerepeken alapuló, konzervatív 

családmodellt próbálja népszerűsíteni és helyesként feltüntetni a társadalomban. Április 3-án népszavazást is 

tartanak az ún. gyermekvédelmi kérdésben. 

 
 

Szegénység miatt szétszakított családok | Telepjáró #9 
Partizán. 2022.03.19.  

https://youtu.be/l3eh1jkXU-Q  

 

Bár törvény tiltja, sok gyereket szegénység, illetve az ezzel összefüggő indokok miatt vesznek állami gondozásba; 

Borsod megyében különösen sok az ilyen esetek kapcsán tett bejelentés. Hol jobb a gyereknek? Hogyan lehet 

megelőzni a családok szétszakítását, és mikor van valóban szükség a gyerekek kiemelésére? Erről szól a Telepjáró 

Tiszaújvárosban felvett adása. 

 

Állami segítség nélkül üzemel az ország legnagyobb menekültszállója 
Bogatin Bence, Bogdán Erik. Mérce. 2022.03.18.  

https://merce.hu/2022/03/18/allami-segitseg-nelkul-uzemel-az-orszag-legnagyobb-menkultszalloja/  

 

Ha nem tör ki a háború a szomszédban, a Madridi utca 9. szám alatt található épületen most még az utolsó 

simításokat végezné a kivitelező, néhány hónap múlva pedig – az optimista forgatókönyvek szerint – már 

ténylegesen munkások vehetik birtokba a szállót. Addig is azonban Ukrajnából érkező háborús menekültek lakják 

a tömegszállásokhoz mérten komfortosnak számító 64 szoba 284 férőhelyét: az ide érkező családokat többnyire 

privát szobákban tudják elhelyezni, van étkező, gyermeksarok, orvosi szoba, sőt a kisbabával érkező családoknak 

akár saját fürdőszobát is tudnak biztosítani. 

  

https://youtu.be/f7WMXtXAznQ
https://youtu.be/l3eh1jkXU-Q
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„Nekem meg sem fordulna a fejemben, hogy tetűirtót adományozzak” – 

Menekültválság civil szemmel 
Báthory Róbert. SzabadEurópa. 2022.03.18.  

https://www.szabadeuropa.hu/a/nekem-meg-sem-fordulna-a-fejemben-hogy-tetuirtot-adomanyozzak-menekultvalsag-civil-

szemmel/31757539.html  

 

Apokalipszisre készültek, ezért úgy gondolták, hogy közösséget kovácsolnak a semmiből. A Tabula Pláza tagjai 

még 2015-ben alapítottak egy közösségi teret, a nyíregyházi Labor Cafét, amely csak adományokból működik, 

kizárólag önkéntesekkel. Az alapítvány tagjai és segítői a menekültválság első napjától segítik a földönfutókká 

vált ukránokat és magyarokat a határszélen. Interjú Fekete Éva kuratóriumi taggal arról, hogy mit kezdenek 

azokkal a menekültekkel a már egyébként is krízishelyzetben lévő, elszegényedett és elnéptelenedett magyar 

falvak, ahol a háború kitörése előtt sem volt fenékig tejfel az élet. Az alapítvány kurátora szerint előbb-utóbb 

feszültséget fog okozni, hogy a legszegényebbek segítenek a menekülteken. 

 

Tabusítás és félelemkeltés – Az ukrajnai háború témájával nehezen birkóznak meg 

az iskolai közösségek 
WMN. 2022.03.17.  

https://wmn.hu/ugy/57157-tabusitas-es-felelemkeltes---az-ukrajnai-haboru-temajaval-nehezen-birkoznak-meg-az-iskolai-

kozossegek-  

 

„Az elmúlt pár napban egy felnőtt sem kérdezte meg tőlünk az iskolában: egyébként »hogy vagytok?« Pedig úgy 

érzem, hogy erre nagyon szükség lenne most. 

 

Már a születéskor megsemmisült a jövőjük – a mélyszegénység letehetetlen 

öröksége 
Szekeres P. Mónika. NLC. 2022.03.17.  

https://nlc.hu/ez-is-csalad/20220317/melyszegenyseg-magyarorszagon-segitok-nagykep/  

 

„A szegénység legfőbb jellemzője, hogy 

megsemmisíti a jövőt.” George Orwell 

kegyetlen szűkszavúsággal mutat rá a 

nélkülözés lényegére, miszerint a 

nélkülözés nem ereszti el az áldozatát. 

Kétségtelen, hogy a szegénység extrém 

formájából, azaz a generációs 

mélyszegénységből egyedül szinte nincs 

is kiút: az érintett családokba született 

gyermekek továbbgörgetik, és maguk is 

továbbadják saját utódaiknak ezt a 

terhes örökséget. 

  

https://www.szabadeuropa.hu/a/nekem-meg-sem-fordulna-a-fejemben-hogy-tetuirtot-adomanyozzak-menekultvalsag-civil-szemmel/31757539.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/nekem-meg-sem-fordulna-a-fejemben-hogy-tetuirtot-adomanyozzak-menekultvalsag-civil-szemmel/31757539.html
https://wmn.hu/ugy/57157-tabusitas-es-felelemkeltes---az-ukrajnai-haboru-temajaval-nehezen-birkoznak-meg-az-iskolai-kozossegek-
https://wmn.hu/ugy/57157-tabusitas-es-felelemkeltes---az-ukrajnai-haboru-temajaval-nehezen-birkoznak-meg-az-iskolai-kozossegek-
https://nlc.hu/ez-is-csalad/20220317/melyszegenyseg-magyarorszagon-segitok-nagykep/
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Hétfőn 40 menekült család fordult vissza az ukrán határról, mert nem kaptak 

megfelelő ellátást 
Juhász Vanessza. Mérce. 2022.03.15.  

https://merce.hu/2022/03/15/hetfon-40-menekult-csalad-fordult-vissza-az-ukran-hatarrol-mert-nem-kapnak-megfelelo-ellatast/  

 

Sorra fordulnak vissza Ukrajnába a Kárpátaljáról érkező menekültek, mivel nem kapnak megfelelő ellátást az 

államtól és az önkormányzatoktól. A határmenti kistelepülések túlterheltek, az állam nem nyújt számukra 

megfelelő segítséget, ráadásul a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok csupán menedékes 

státuszra jogosultak, ami csak tovább nehezíti elhelyezésüket. A diszkrimináció és a rasszizmus pedig jelen van 

a hatóságok menekültekkel kapcsolatos bánásmódjában. 

 

Kérdések és válaszok az Ukrajnából hazánkba érkező gyerekeknek és családjaiknak 
Gyermekjogi Civil Koalíció. 2022.03.14.  

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/tajekoztato-ukrajnabol-menekulo-gyerekeknek/  

 

Paternalizmus 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.03.13. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/03/13/828-paternalizmus/  

 

Egyensúlyt találni nem egyszerű. Mert akik a paternalista viszonyulást nehezményezik, nem tapasztalják meg a 

saját bőrükön, mekkora valójában ez a szakadék a társadalomban. Ők többnyire úgy tekintenek a leszakadókra, 

mint akik képességben, tudásban döntésekben, életstratégiában teljesen egyenlőnek tekinthetők, és csupán a 

lehetőségektől való megfosztottságuk okán élnek ott és úgy. Ők nincsenek benne a családon belüli erőszak 

megoldásaiban, a gyerekeket ért abúzus kiderítésében, nem próbálnak kitörést keresni az uzsorából, őket nem 

próbálják meg átverni, nem fenyegetik és nem alázzák meg, ők egyáltalán nem látnak olyan helyzeteket, 

amelyekbe mi nap mint nap bevonódunk. Nem találkoznak azzal a félelmetes tudás- és képességhiánnyal, 

amiben ma, 2022-ben egy analfabéta, vagy funkcionális analfabéta ember él. Nem látják azokat az 

életstratégiákat közelről, amelyek a világunkban formálódnak, gyorsan alkalmazkodva annak minden sötét 

foltjához. Én pedig cenzúrázom magam, mert nem akarom növelni az amúgy is erős előítéletességet, mégis, 

sokaknak ez is túl sok, amit így megmutatok belőle. 

 

Kérdések és válaszok a “gyermekvédelmi” népszavazásról – 4. Kérdés 
Hintalovon Alapítvány. 2022.03.13. 

https://merce.hu/2022/03/15/hetfon-40-menekult-csalad-fordult-vissza-az-ukran-hatarrol-mert-nem-kapnak-megfelelo-ellatast/
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/tajekoztato-ukrajnabol-menekulo-gyerekeknek/
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/03/13/828-paternalizmus/
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https://hintalovon.hu/2022/03/12/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-4-kerdes/  

 

Vegyük komolyan a gyerekeket, a gyermekvédelem ügyét. Ezek a népszavazási kérdések sajnos nem ezt segítik, 

de attól még minden szülő szabadon gondolkodhat ezekről a témákról, és beszélgethet róluk a gyerekeivel. Ha 

már egyszer a csapból is ez a téma folyik, legalább fejleszthetjük a gyerekeink kritikai gondolkodási képességét. 

Az is valami.  

 

Szavazóként magyarok, menekültként cigányok | Telepjáró #8 
Partizám. 2022.03.12 

https://youtu.be/bLH0uCiyi2I  

 

Az ukrajnai háború hatalmas menekülthullámot indított el Magyarország felé is. Habár itthon is példa nélküli az 

összefogás a menekültek megsegítésére, az ideérkező kárpátaljai, magyar anyanyelvű, nagyrészt kettős 

állampolgár romákat mégis gyakran gyanakvással és idegenkedéssel fogadják. Magyar romaként határon innen 

és túl a Telepjáró friss adásában.  

Az adás vendégei: Helmeczi László, Záhony polgármestere; Kiss Márió roma aktivista; Zádori Zsolt, a Helsinki 

Bizottság munkatársa. 

 

Összefogott három szervezet: Tetőt az ukrajnai menekültek feje fölé! 
Bernáth Lackó. Mérce. 2022.03.12. 

https://merce.hu/2022/03/12/osszefogott-harom-szervezet-tetot-az-ukrajnai-menekultek-feje-fole/  

 

Középtávú lakhatási lehetőséget biztosítana három magyarországi lakhatási szervezet az Ukrajnából menekülők 

számára. A Város Mindenkié, az Utcáról Lakásba Egyesület és a Habitat for Humanity Magyarország olyan 

felajánlókat keresnek, akik a háború elől menekülőknek két hét és hat hónap közötti időtávra elérhető szállást 

tudnak biztosítani Budapesten és környékén. A szervezetek sajtóközleményükben emlékeztettek rá, hogy 

Oroszország ukrajnai agressziójának következtében már most több mint 210 ezer menekülő érkezett 

Magyarországra. 

 

Itt olyan emberek jönnek, akiket előző nap bombáztak ki 
444. 2022.03.12. 

https://youtu.be/TDNwzO2n8DQ  

 

Az ENSZ szerint több mint 2 és fél millió ember 

menekült el Ukrajnából a háború kezdete óta. A 

menekültáradatra Magyarországon is számítani 

lehetett. Az elmúlt napokban tömegesen 

érkeznek hazánkba is olyanok, akik csak akkor 

indultak útnak, amikor már ostrom alá vették a 

települést, ahol élnek. A Facebookon olyan 

bejegyzések terjedtek el, melyek szerint káosz van 

a pályaudvarokon. Amikor mi a Keletiben és a 

Nyugatiban jártunk, nem volt káosz. Azért nem, 

mert a civilek látják el azt a munkát, amit a kormánynak kellett volna megszerveznie. 

 

 

https://hintalovon.hu/2022/03/12/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-4-kerdes/
https://youtu.be/bLH0uCiyi2I
https://merce.hu/2022/03/12/osszefogott-harom-szervezet-tetot-az-ukrajnai-menekultek-feje-fole/
https://youtu.be/TDNwzO2n8DQ
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Amikor 800 menekülttel befut a vonat a Nyugatiba, akkor elvesznek a segítők és az 

információs táblák a tömegben 
Csatári Flóra Dóra. Index. 2022.03.10. 

https://telex.hu/belfold/2022/03/10/nyugati-palyaudvar-budapestre-erkezo-ukrajnai-menekultek  

 

Hazánkba a hivatalos adatok alapján csütörtök reggelig több mint 200 ezer ember érkezett a szomszédos, 

háború sújtotta országból. Közülük csak hétfőn, egyetlen nap alatt majdnem négyezer menekült (köztük 

ezeregyszáznál is több gyerek) jutott el Budapestre, a Nyugati pályaudvarra, ahová több mint egy hete 

folyamatosan érkeznek a menekülteket szállító vonatok az ország keleti részéből. 

A fővárosba vonattal érkezők többsége még mindig továbbutazásra készül, vagy legalábbis nem biztos abban, 

hogy maradna Magyarországon, azok ugyanis, akik eleve az itt maradás szándékával érkeznek, akár már a 

határon is kaphatnak megfelelő segítséget. 

 

Fogyatékos emberek nevében kötnek félmilliós szerződéseket a gyámhivatalok 
TASZ-444. 2022.03.10. 

https://ataszjelenti.444.hu/2022/03/10/fogyatekos-emberek-neveben-kotnek-felmillios-szerzodeseket-a-gyamhivatalok  

 

Megkérdezése nélkül kötöttek életbiztosítást pszichés nehézséggel élő ügyfelünk temetési költségeire 10 évvel 

ezelőtt, amikor 42 éves volt és jó testi egészségnek örvendett. Bár már évekkel ezelőtt felhívtuk az ombudsman 

figyelmét a jogsértő szerződéskötésre, ő nem talált benne semmi kivetnivalót. Ezzel szemben a fogyatékosjogi 

ENSZ Bizottság megállapította: a magyar állam megsértette Magdi jogait azzal, hogy nem vonták be a döntésbe, 

ezért meg kell téríteni a neki okozott anyagi károkat, és lépéseket kell tenni a gondnoksági rendszer 

megszüntetésére is. 

 

Hogyan ismerd fel az emberkereskedőt? 
Hintalovon. 2022.03.08. 

https://hintalovon.hu/2022/03/08/hogyan-ismerd-fel-az-emberkereskedot/  

 

A humanitárius vészhelyzetek megerősíthetik az emberekben a segítő szándékot, de vannak olyanok, akik 

hasznot próbálnak húzni a menekültek kiszolgáltatott helyzetéből. Az Ukrajnában zajló háború elől folyamatosan 

menekülnek az emberek, miközben a kijutás egyre nehezebb. A humanitárius vészhelyzetek megerősíthetik az 

emberekben a segítő szándékot és a tenni akarást, de sajnos vannak olyanok, akik hasznot próbálnak húzni a 

menekülők kiszolgáltatott helyzetéből. Közülük talán a legnehezebb a professzionális emberkereskedők 

felismerése, akik pénzért, javakért, rabszolgamunkáért, a menekülők kizsákmányolásával és kihasználásával 

“végzik a munkájukat”. 

 

„Sírtunk, ordítottunk, azt sem tudtam, mihez kezdjek” – az ukrajnai menekülteknek 

néhány órájuk van, hogy összepakolják az életüket 
Fekete Norbert. Népszava. 2022.03.07. 

https://nepszava.hu/3149047_ukrajna-menekultek-haboru-magyarorszag  

 

Van, aki csak egy nyomtatást meg egy kávét kér és továbbáll, mások a teljes kilátástalanságban várják a háború 

végét – derült ki a fővárosi menekültszállókon. Az állami segítségnek nincs nyoma. 

 

https://telex.hu/belfold/2022/03/10/nyugati-palyaudvar-budapestre-erkezo-ukrajnai-menekultek
https://ataszjelenti.444.hu/2022/03/10/fogyatekos-emberek-neveben-kotnek-felmillios-szerzodeseket-a-gyamhivatalok
https://hintalovon.hu/2022/03/08/hogyan-ismerd-fel-az-emberkereskedot/
https://nepszava.hu/3149047_ukrajna-menekultek-haboru-magyarorszag
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„A legtöbb erőfeszítés ahhoz kell, hogy a gyerekek bent maradjanak a 

rendszerben” – Interjú Kakuk Tímeával, a Bagázs Egyesület munkatársával 
Széles-Horváth Anna. PszichoForYou. 2022.03.07.  

https://pszichoforyou.hu/bagazs-telepi-oktatas/  

 

Ha nem száz százalékon működnek, hanem kétszer vagy tízszer olyan hatékonyan, akkor előbb-utóbb sikerül 

áttörni a rendszer nehézségeit – mondja Kakuk Tímea, aki a Bagázs Közhasznú Egyesület egyik munkatársaként 

telepi cigánygyerekek iskolai előrehaladását segíti. A szervezet 11 éve dolgozik azért, hogy esélyt adjon a hasonló 

sorsú családoknak, és ne adományokkal, hanem készségekkel és képességekkel ruházza fel a fiatalokat az életre. 

A munkatársak és önkéntesek elhivatottsága tiszteletre méltó, miközben nagy kérdés, miből tudnak újra és újra 

motivációt, energiát és lelkierőt meríteni. Az alábbi interjúban erre is választ kapunk. De szó esik arról is, hogyan 

épül fel a különböző programok háttere, mi jelenti a valódi sikert, és mikor érezheti egy tanító, mentor, hogy 

bizony ő már tényleg nem élt hiába. 

 

Menekültek 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.03.06. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/03/06/827-menekultek/ 

 

Olyan helyzetekkel szembesülnek sokan az őket csoportosan befogadó önkormányzatok, szervezetek közül, 

amivel nem tudnak mit kezdeni. Mert ők segíteni szeretnének, és azt gondolják, ebben a traumatizált helyzetben, 

amiből a háború miatt érkeznek, lesz alkalmazkodás a menekülők részéről, talán egy kis hála is feléjük, hogy 

kapnak szállást, ellátást. És van, hogy azt tapasztalják, nem így van. Mert nem elégedettek azzal, amit kapnak, 

és ennek hangot is adnak. Néha egészen durván, követelőzve. Miközben a befogadó oldal nem kis áldozattal 

próbál segíteni, nincs felkészülve arra, hogy nem lesz megfelelő a “három az egyben” kávé, amit adnak. 

 

Nők, gondoskodás és gender az antiliberális Orbán-rezsimben 
Kováts Eszter. Új Egyenlőség. 2022.03.06. 

https://ujegyenloseg.hu/nok-gondoskodas-es-gender-az-antiliberalis-orban-rezsimben/  

 

A 2010 óta hatalmon lévő kormányzat gondoskodási kényszeren alapuló 

rezsimje közpolitikák és diskurzusok sajátos elegyével választ kínál a 

gondoskodási válságra. Ennek költségeit azonban javarészt a nőkre terheli, 

különösen a társadalmi hierarchia alján. Mindeközben pedig az úgynevezett 

„genderideológia” ellen hergel politikai céllal. 

A CEU rektorhelyettese, Fodor Éva szociológus frissen megjelent könyve az 

Orbán-rezsim nő–férfi viszonyokkal kapcsolatos átfogó politikáját mutatja be. 

Bár a 2010 óta eltelt években sokan leírták ennek különböző aspektusait, ez 

az első átfogó elemzés, ami – építve mások korábbi kutatásaira és saját 

empíriára is – teljeskörű leírást és magyarázatot kívánt nyújtani. Különösen 

izgalmas a kötet egyharmadát kitevő esettanulmány: a 80 interjún és 

résztvevő megfigyelésen alapuló fejezet a nevelőszülői rendszert mutatja be 

– mint cseppben a tengert illusztrálva ezzel az orbáni genderrezsimet. 

  

https://pszichoforyou.hu/bagazs-telepi-oktatas/
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/03/06/827-menekultek/
https://ujegyenloseg.hu/nok-gondoskodas-es-gender-az-antiliberalis-orban-rezsimben/
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Családideológiáink és a valóság, ami mögöttük van | Mi a teendő #4 
Mi a teendő. 2022.03.06. 

https://www.facebook.com/miateendopodcast/posts/129722019573643  

 

A 2010-es kormányváltás óta a csapból is a kormányzati családnarratíva folyik, de családbarátnak mondott 

szakpolitikák mögött egy sokkal problémásabb valóság húzódik. Nemcsak arról van szó, hogy a "magyar 

családok" helyett a kormányzat egy szűk réteget finanszíroz, de arról is, hogy ezek a beavatkozások sok esetben 

mérgezik a családtagok, rokonok közötti viszonyokat, versenyeztetik, és egymással szembe fordítják őket. 

Ráadásul a nagy családbarát máz azt fedi el, hogy a kormányzat nemhogy megvédené, hanem kiszolgáltatja a 

tőkének a családokat. 

Gregor Anikó szociológust ezekről a problémákról kérdeztük, de beszélgetünk arról is, milyen felszabadító 

potenciál rejlik a negatív érzelmekben, és milyen lenne az a politika, amelyik ténylegesen szabad emberi 

kapcsolatokat, jól-létet garantáló családi intimitás eredményezne. 

 

Pénzt vagy kíméletet – Inkább elviszi az 500 ezres kártérítést, semhogy újabb 

felülvizsgálatot vállaljon 
Muhari Judit. Népszava. 2022.03.06. 

https://nepszava.hu/3148834_rokkantsagi-ellatott-felulvizsgalat-kormany-karterites  

 

Lejárt a határidő: a rokkantsági ellátásra jogosultak február végéig kérhették, hogy az állam egyszeri, 500 ezer 

forintos kártérítéssel kompenzálja ellátásuk drasztikus csökkenését. Nem tudni, hányan kérték a biztos pénzt, 

ami inkább csak látszatra volt alternatíva. Nem jelent meg ugyanis a másik lehetőséget szabályozó – újabb 

felülvizsgálathoz kötött, de magasabb havi ellátást ígérő – kormányrendelet. 

 

Milliók fognak háziorvos nélkül maradni | Praxishiány 
Helyközi járat. Partizán. 2022.03.04. 

https://youtu.be/Eju8FXgt_eM  

 

A háziorvosi praxisok tíz százaléka 

jelenleg is betöltetlen. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy már 

így is közel egymillió magyarnak 

nincs állandó háziorvosa. A 

háziorvosi rendszer süllyedő 

hajóján helyettesítésekkel 

próbálják betömködni az egyre 

szaporodó réseket. Csakhogy a 

háziorvosok átlagéletkora hatvan 

év, nem lehet őket a végtelenségig 

kizsákmányolni a hivatástudatra 

hivatkozva. A közeljövőben milliók 

maradhatnak háziorvos nélkül. Mivel a legtöbb ember számára a háziorvos jelenti az elsődleges kapcsolatot az 

egészségügyi rendszerrel, ezért ha ez így folytatódik, az az elkerülhető, korai halálozások számának drasztikus 

emelkedésével fog járni. 

 

https://www.facebook.com/miateendopodcast/posts/129722019573643
https://nepszava.hu/3148834_rokkantsagi-ellatott-felulvizsgalat-kormany-karterites
https://youtu.be/Eju8FXgt_eM
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Meg kell szervezni az érkező és itt maradó határon túli gyerekek online oktatását 
Ferenci Ármin. Telex. 2022.03.05. 

https://telex.hu/belfold/2022/03/05/emmi-orosz-ukran-haboru-menekultek-oktatas-oltas-egeszsegugy  

 

Közleményt adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az Ukrajnából érkező menekülteket érintő 

egészségügyi és oktatási kérdésekről. Meg kell szervezni a Coviddal kapcsolatos teendőket a menekültek 

esetében is, mondta a közlemény alapján Kásler Miklós az Életközelben című videóinterjú sorozat legújabb 

részében. Hozzátette, hogy míg Magyarországon 13 féle kötelező vakcina van gyermekkorban, Ukrajnában csak 

négy-öt, így meg kell nézni, hogy például a hepatitis és a kolera esetében milyen sorrendben és dózisban kell őket 

beoltani. A menekültek egészségügyi ellátásáról további részletekbe nem bocsátkoztak. Kásler az oktatási 

kérdésekről is beszélt, szerinte a Magyarországra érkező és itt maradó határon túli gyermekek online oktatását, 

az érettségire való felkészülést, az egyetemisták ellátását… 

 

Közös teherviselés? | Telepjáró #7 
Partizán. 2022.03.05. 

https://youtu.be/qbcG5vAEnOM  

 

Miközben az adózás elvileg 

mindenki számára ugyanakkora 

arányú terhet jelent, a valóságban 

minél szegényebb valaki 

Magyarországon, annál többet 

kell befizetnie az államkasszába. 

Hogyan keletkezik a 

közteherviselési egyenlőtlenség és 

mit lehet ellene tenni? Ennek 

jártunk utána mostani 

adásunkban, amelynek vendégei: 

Felcsuti Péter közgazdász, a 

Magyar Bankszövetség volt 

elnöke, a Polgár Alapítvány kuratóriumi elnöke, Váradi Luca szociológus és Fernezelyi Márton informatikus, a 

Továbbadó kezdeményezés elindítói. 

 

Kérdések és válaszok a “gyermekvédelmi” népszavazásról – 3. Kérdés 
Hintalovon Alapítvány. 2022.03.04. 

https://hintalovon.hu/2022/03/04/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-3-kerdes/  

 

A hatályos jogszabályok is azt írják elő, hogy mivel a gyermekek egészséges fejlődését egyes médiatartalmak 

károsan befolyásolhatják, az államnak mindent meg kell tennie azért, hogy a gyermekeket megvédje a számukra 

káros tartalmaktól. Ez nem kérdés. Sőt, alapvető gyermekjog. Legyen szó a pornóról, prostitúcióról, a családon 

belüli erőszak bagatellizálásáról vagy az anorexiát népszerűsítő honlapokról, vagy más hasonló, a WHO szerint 

is a szexualitás körébe tartozó témákról, a gyermekek védelme az online világban, különböző hagyományos és 

közösségi média felületeken is nagyon fontos. A kérdés igazából az, hogy hogyan csináljuk ezt? 

  

https://telex.hu/belfold/2022/03/05/emmi-orosz-ukran-haboru-menekultek-oktatas-oltas-egeszsegugy
https://youtu.be/qbcG5vAEnOM
https://hintalovon.hu/2022/03/04/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-3-kerdes/
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Csöbörből vödörbe: a háború elől menekülőkre hatalmas veszélyt jelent az 

emberkereskedelem 
Transtelex. Telex. 2022.03.04. 

https://telex.hu/kulfold/2022/03/04/csoborbol-vodorbe-a-haboru-elol-menekulokre-hatalmas-veszelyt-jelent-az-

emberkereskedelem  

 

Románia és Ukrajna az európai emberkereskedők paradicsoma volt eddig is: az utóbbi években sorozatosan 

toronymagasan vezet a két ország, akár a beazonosított áldozatok, akár az elfogott bűnözők arányát tekintjük 

európai szinten. Az emberkereskedelem elleni küzdelemben és a megelőzésben kulcsfontosságú jogszabályok, jó 

gyakorlatok kidolgozása vagy elfogadása a sorozatos brüsszeli felszólítások ellenére is késik, és amit az európai 

uniós jogrendből átültetett az ország, az hiányos, ellentmondásos, vagy alkalmazási útmutató híján nem 

ültethető a gyakorlatba – hívta fel a figyelmet Silvia Tăbușcă jogász, egyetemi tanár, a romániai Európai Központ 

a Jogi Nevelésért és Kutatásért szakértője. A transtelexes Bakk-Dávid Tímea cikke. 

 

Ha egyéni sorsokon akarunk javítani, akkor a rendszer hibáit kell megoldani 
Magyar Helsinki Bizottság. 2022.03.04. 

https://helsinki.hu/meseorszag-pert-nyert-a-labrisz-a-kormanyhivatal-es-a-rendorseg-ellen-is/  

 

A bíróság két, a Meseország mindenkié c. kötettel kapcsolatos ügyben is a Labrisz Leszbikus Egyesületnek adott 

igazat a héten. Az első ügyben Fővárosi Kormányhivatalt kötelezték új eljárásra, mert az úgy hozta meg jogsértő 

határozatát, hogy nem a mesekönyv egészét értékelte. A másik perben pedig a bíróság jogerősen elmarasztalta 

a rendőrséget, mert nem lépett fel egy homofób rendezvény ellen, amely megfélemlítette a gyerekeket. Az 

egyesületet a Háttér Társaság és a Magyar Helsinki Bizottság képviselte a perekben. 

 

Az Ukrajnából érkezőknek nem kell a menedékes státusz, így nincs is szükség a 

leépített menekültellátó rendszerre 
Kerényi György. Szabad Európa. 2022.03.02. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/az-ukrajnabol-erkezok-alig-kernek-menedekes-statuszt-igy-nincs-is-szukseg-a-leepitett-

menekult-ellato-rendszerre/31730615.html  

 

Az Ukrajnából eddig érkezőknek mindössze egy ezreléke – vasárnap estig 66-an – igényelte a frissen megnyitott 

menedékes státuszt. A legtöbben tranzitállomásként használják Magyarországot, aki pedig maradna, és itt 

dolgozna, az pár éve munkavállalási engedély és speciális státusz nélkül is megteheti ukránként is. 

A menedékeseknek (akik egyelőre lényegében nincsenek) biztosít ellátást a magyar állam. Furcsa módon inkább 

a magyar útlevéllel érkező, olyan magyar állampolgárok vannak bajban, akik szegények és nincsenek 

kapcsolataik. Ők ugyanis csak a hajléktalanellátást vehetik igénybe. Például a kárpátaljai romák, akik közül sokan 

napokat aludtak gyerekeikkel a záhonyi vasútállomáson. 

  

https://telex.hu/kulfold/2022/03/04/csoborbol-vodorbe-a-haboru-elol-menekulokre-hatalmas-veszelyt-jelent-az-emberkereskedelem
https://telex.hu/kulfold/2022/03/04/csoborbol-vodorbe-a-haboru-elol-menekulokre-hatalmas-veszelyt-jelent-az-emberkereskedelem
https://helsinki.hu/meseorszag-pert-nyert-a-labrisz-a-kormanyhivatal-es-a-rendorseg-ellen-is/
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-ukrajnabol-erkezok-alig-kernek-menedekes-statuszt-igy-nincs-is-szukseg-a-leepitett-menekult-ellato-rendszerre/31730615.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-ukrajnabol-erkezok-alig-kernek-menedekes-statuszt-igy-nincs-is-szukseg-a-leepitett-menekult-ellato-rendszerre/31730615.html
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Ha egyéni sorsokon akarunk javítani, akkor a rendszer hibáit kell megoldani 
Ónody-Molnár Dóra. Könyves magazin. 2022.03.01. 

https://konyvesmagazin.hu/nagy/l_ritok_nora_lathatatlan_magyarorszag_eselyegyenloseg.html  

 

Közel öt éve jelent meg L. Ritók Nóra könyve, a Láthatatlan Magyarország, amely a mélyszegénységben élő 

gyerekekkel folytatott munkája közben megírt blogbejegyzéseire, cikkeire épült (itt beleolvashatsz). Ezek a 

megrendítő és felkavaró írások az olvasót elviszi egy olyan világba, amelynek arcai az átlagemberek előtt nem 

látszódnak. Ezen a Magyarországon kiszolgáltatottság, harmadik világbeli szegénység, fűtetlen, kidőlt-bedőlt 

falú házak és gyakran éhezés van. A könyv a gettó falai mögé enged bepillantást. Nagyinterjú. 

 

https://konyvesmagazin.hu/nagy/l_ritok_nora_lathatatlan_magyarorszag_eselyegyenloseg.html

