2022. JÚNIUS
Nem mindegy, hogy az ország melyik részén kell elviselni a tíz százalék feletti
inflációt
Hajdu Miklós. G7. 2022.06.30.
https://g7.hu/adat/20220630/nem-mindegy-hogy-az-orszag-melyik-reszen-kell-elviselni-a-tiz-szazalek-feletti-inflaciot/

A következő hónapokban akár 16
százalékos szintre is felszökő
infláció
következményeit
bár
mindenki
érzékelheti
Magyarországon,
de
annak
mértéke korántsem egyenlő, hogy
ezzel a jövedelmek mennyire
képesek lépést tartani. Az elmúlt
években tapasztalt béremelkedés
ellenére
ugyanis
jókora
jövedelemkülönbségek
mutatkoznak az országban a
részletesebb
statisztikákat
figyelembe véve.

A Böjte-otthonok és a bántalmazás újratermelése
Sárosi Péter. Pendulum. 2022.06.30.
https://pendulum.444.hu/2022/06/30/a-bojte-otthonok-es-a-bantalmazas-ujratermelese

Az egyház, mint tekintélyelvű, patriarchális intézmény, amivé a történelem során, a hatalommal való
összefonódásán keresztül vált, újratermeli azokat a hatalmi viszonyokat, amelyekben a sérült emberek
továbbadhatják a sérülést másoknak. És az egyházban különösen sok sérült ember talál menedéket, akik a
társadalmi előítélek miatt képtelenek teljes és boldog életet élni. És akiknek a beléjük nevelt folyamatos szégyen
miatt teljesen eltorzul a lelke. Mert - egy újabb paradoxon - az egyház a folyamatos megbocsátásra és
kegyelemre való hivatkozás ellenére mégis arra neveli az embereket, hogy szégyent érezzenek azzal
kapcsolatban, amilyen életet valóban élni szeretnének. Hogy gyűlöljék és vessék meg a testet, amiben élnek,
különböztessék meg magukat tőle, és amikor a test fellázad, akkor tagadják meg.
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Jó szülő-e az állam? - Állásfoglalás a családból kiemelt gyermekek nevelőszülői
ellátásáról
Gyermekjogi Civil Koalíció. 2022.06.30.
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/gyermekjogi-allasfoglalasok/jo-szulo-e-az-allam-allasfoglalas/

A Gyermekjogi Civil Koalíció állásfoglalásában elfogadhatatlan tartja, hogy a nevelőszülőknek esetlegesen
álláskeresési járadékot kell igényelniük, amivel – havi 36 ezer forinttal – ki- kiegészíthetik, három hónapon
keresztül, a gyermekek után járó elégtelen összegű nevelési díjat, vagy a nekik járó nevelőszülői díjat. A
gyermekvédelmi szakellátás rendszerének a jelenlegi társadalmi szükségletekhez való igazítása komoly kihívást
jelent, de ellenkező esetben sérülnek a gyermeki jogok, s az állam intézményvédelmi kötelezettsége sem teljesül.

Széttartó világok - polarizáció a magyar társadalomban a 2022-es választások után
Policy Solutions. 2022.06.30.
https://www.policysolutions.hu/userfiles/Policy_Solutions_Szettarto_vilagok_Polarizacio_Magyarorszagon.pdf

A politikai megosztottság ellenére van közös pont: a
romák és a muzulmánok elutasítása. Az egyes
csoportokkal szembeni társadalmi távolság
összehasonlításából egyértelműen kirajzolódik,
hogy a különböző politikai csoportokkal szemben
jelentősen toleránsabbak a magyarok, mint a
menekültekkel, a homoszexuálisokkal, a romákkal
és a muzulmánokkal. A kiadványunkban bemutatott
jelentős politikai megosztottság ellenére találunk
olyan kérdést, ami összeköti a politikai táborokat. Ez
a „közös pont” a romákkal és a muzulmánokkal szembeni erős ellenérzések.

„Azért vagyunk hajléktalanok, mert nem keresünk annyit, hogy Budapesten
kivegyünk egy albérletet”
Szurovecz Illés. 444. 2022.06.30.
https://444.hu/2022/06/30/azert-vagyunk-hajlektalanok-mert-nem-keresunk-annyit-hogy-budapesten-kivegyunk-egy-alberletet

György szerint az albérletpiacon 200-250 ezerért találnának lakást, miközben 240 ezret keres, ráadásul
mindenhol két-három havi kauciót kérnek, és a legtöbb esetben eleve elutasítják őket a gyerekek miatt. Volt, aki
a szemébe mondta: kutya, macska jöhet, de gyerek nem, mert azt nem lehet agyonütni.
„Nem azért vagyunk hajléktalanok, mert nem akarunk vagy
nem tudunk dolgozni, hanem egyszerűen nem keresünk annyit,
hogy Budapesten kivegyünk egy albérletet, vagy vegyünk egy
lakást, vagy felvegyünk egy hitelt, vagy a kormány által nyújtott
támogatásokat igénybe vegyük. Nem ránk épül, nem minket
segít”
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Ha meg akarjuk védeni a gyerekeket, figyeljünk oda a véleményükre
Hintalovon Alapítvány. 2022.06.28.
https://hintalovon.hu/2022/06/28/figyeljunk-oda-a-gyerekek-velemenyere/

A gyerekekkel szembeni erőszak hatékony megelőzése és kezelése nem lehetséges a gyerekek véleményének
figyelembe vétele nélkül. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 13. átfogó kommentárja (2011) leírta, miért olyan
fontos a gyerekek meghallgatása a védelmük érdekében, melyet számos kutatás is alátámasztott. A Hintalovon
Alapítvány 2022 nyarán záruló kétéves projektje hasonló tanulságokkal zárult: a közösségi gyermekvédelem is
akkor működik jól, ha annak a gyerekek is a részesei. A továbbiakban ezeket a tapasztalatokat összegezzük.

Az inflációval már végképp nem tudnak mit kezdeni a legszegényebbek
Magyar Ádám. Euronews. 2022.06.28.

https://hu.euronews.com/2022/06/30/az-inflacioval-mar-vegkepp-nem-tudnak-mit-kezdeni-a-legszegenyebbek
A Mosolymanónál azt tapasztalják, hogy valamelyest megváltoztak a rászorulók igényei. Korábban elsősorban
a villanyszámla, a gázszámla, vagy éppen a lakbér befizetéséhez kértek segítséget, amióta viszont kilőttek az
árak, már sokkal többen vannak, akiknek élelmiszerre van szükségük.
És vannak olyanok is, akiknek a mindennapi gondok mellett még kilátástalanabb lett a helyzetük az utóbbi
időben. Az egyesület egy másik támogatottjának egy tavaszi vihar tönkretette a házát. A tető annyira megsérült,
hogy az ingatlant életveszélyesnek nyilvánították. Az édesanyának és három gyerekének azonban nincs hova
menniük, és a másfél milliós felújítást sem tudják kifizetni.

KSH–ingatlan.com-lakbérindex, 2022. május
KSH 2022.06.28.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lakberindex_szamitas/2205/index.html

A Covid19-járvány kitörésének évében bekövetkezett visszaesés után 2021 februárja óta folyamatosan
emelkedtek a bérleti díjak. 2022 elejétől az országos és a fővárosi lakbérszint is meredeken ível felfelé. Májusban
országosan 2,6, Budapesten 2,5%-kal emelkedtek a kínálati lakbérek egy hónap alatt.
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Tíz éven át verte és szexuálisan visszaélt a rábízott gyerekekkel egy férfi Böjte
Csaba alapítványánál
Szabó Tünde. Átlátszó - Erdély. 2022.06.29.
https://atlatszo.ro/eroviszonyok/csaladon-beluli-eroszak/verte-szexualisan-visszaelt-rabizott-gyerekekkel-ferfi-bojte-csabaalapitvanyanal-strong/

Tavaly áprilistól beszélgetünk a dévai Szent Ferenc Alapítvány volt önkénteseivel, munkatársaival. Az általuk
elmondottak olyan gazdálkodási hiányosságokra, toxikus szervezeti kultúrára, folyamatos indulatkezelési és
menedzsmentválságra mutatnak rá, amelyek elsősorban a gyermekeken és a nevelőkön csattannak. Ezekről itt
két dolgot fontos megemlíteni: egyáltalán nem kerültek nyilvánosságra az alapítvány harminc éves fennállása
során, és hozzájárulhattak ahhoz, hogy a súlyos gyermekbántalmazások csak évekkel az elkövetésük után
kerültek bíróság elé.

Felépült, de nincs ellátás Magyarország legújabb drogközpontjában
Vincze Barbara. Index. 2022.06.28.
https://telex.hu/eletmod/2022/06/28/bekes-iskolak-a-bullying-megelozese-es-helyes-kezelese

Egy iskola nem attól lesz békés, ha iskolaőröket alkalmaz, és nem is attól, ha a homokba dugja a fejét, és úgy
tesz, mintha náluk minden a legnagyobb rendben lenne. Sokkal inkább attól, ha felismeri és kiszámíthatóan
kezelni tudja a gyerekek között megjelenő konfliktusokat. Egy amerikai mintára kialakított magyar program
testre szabásával bármelyik iskola lecsökkentheti a falai között megjelenő bullyingot. Megnéztük, hogyan
működik mindez Zuglóban, egy lakótelepekkel övezett általános iskolában.

Öt rendőr kapott fegyelmit az aszódi kettős gyilkossággal kapcsolatos mulasztások
miatt
Kolontár Krisztián 2022.06.27.
https://24.hu/belfold/2022/06/27/ot-rendor-kapott-fegyelmit-az-aszodi-kettos-gyilkossaggal-kapcsolatos-mulasztasok-miatt/

Az állományilletékes parancsnokok öt rendőrrel szemben indítottak fegyelmi eljárásokat, amelyekben különböző
mértékű – jelentős tárgyi súlyú – fenyítéseket szabtak ki. A vizsgálat megállapította, hogy a bizonyított szakmai
mulasztások nem voltak befolyással a bűncselekmény végkifejletére, a gyermekek halálára.

Friss adatok bizonyítják, milyen nagy arányban esnek ki a munkaerőpiacról a
gondozási feladatokat ellátó fiatal magyar nők
Qubit. 2022.06.27.
https://qubit.hu/2022/06/27/friss-adatok-bizonyitjak-milyen-nagy-aranyban-esnek-ki-a-munkaeropiacrol-a-gondozasifeladatokat-ellato-fiatal-magyar-nok

Az Eurostat június végén közzétett felmérése szerint 2021-ben a 15-54 éves korosztályban az Európai Unió
területén minden negyedik ember (26,4 százalék), vagyis körülbelül 74,4 millió fő maradt ki a munkaerőpiacról.
Ez azt jelenti, hogy sem foglalkoztatottként, sem munkanélküliként nem jelennek meg a foglalkoztatási
statisztikákban, tehát nincs bejelentett munkájuk, de nem keresnek aktívan állást, és nem is tudnának azonnal
munkát vállalni, mert ezt például családi kötelezettségeik, gondozási feladataik, saját betegségük vagy egyéb
okok nem engedik. Az Eurostat értelmezése szerint nem tartoznak ide a szülési vagy gyermekgondozási
szabadságon lévők.
4

Büntetés helyett támogatás: ettől lesznek biztonságosabbak az iskolák
Sárosi Péter. Drogriporter. 2022.06.27.
https://drogriporter.444.hu/2022/06/27/buntetes-helyett-tamogatas-ettol-lesznek-biztonsagosabbak-az-iskolak

A "józan paraszti ész" alapján a megoldás az elkövetővel való konfrontáció, annak megbüntetése és kiemelése vagy az áldozat eltávolítása. Szabadítsuk meg a közösséget a rosszul működő egyénektől. Zárjuk el őket, hogy
ne árthassanak másnak. Hozzunk létre olyan zárt csoportokat, ahol a leszakadók, a problémásak együtt
"zárkózhatnak fel".
Ez a konfrontatív, büntető mentalitás határozza meg ma Magyarországon szinte minden társadalmi probléma
megoldását. Ez a megközelítés diktálta, hogy küldjenek rendőröket az iskolába "fegyelmezni". Ezen a
"megoldáson" alapul a szigorú drogpolitika, a szegregált oktatáspolitika és a hajléktalanokat a közterekről a
menhelyekbe száműző politika. A sort lehetne folytatni. Csak éppen ez a megoldás rossz és nem működik…

Ez nem diszkrimináció, hanem stigma
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2022.06.27.
https://jelen.media/interju/roncsolo-stigmak-3348

Megrázó kép rajzolódik ki Kertesi Gábor és Köllő János
közgazdászok tanulmányából, amely a romák és nem romák
közötti foglalkoztatási különbség mélységét elemzi. Az
előítéletesség olyan mértékű, hogy annak leírására a
diszkriminációnál pontosabb kifejezés a stigma. A romák
munkaerőpiaci megkülönböztetése nem a felvételi irodában
dől el, hanem sokkal primérebb szinten.

Véleményeztük a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanügyi stratégiáját
Utcáról Lakásba Egyesület. 2022.06.27.
https://www.utcajogasz.hu/hirek/vlemnyeztk-a-fvrosi-nkormnyzat-hajlktalangyi-stratgijt

A Főpolgármesteri Hivatal májusban társadalmi egyeztetésre bocsátotta az “Otthon, mindenkinek” című
stratégia tervezetét. Az Utcajogász Egyesület a nyilvánosságra hozott tervezetre vonatkozó részletes szakmai
véleményét elkészítette. A hajléktalanság és a lakáshelyzet problémáival foglalkozó szervezetként, álláspontunk
szerint, a tervezet elkészítésének korábbi szakaszában is hozzá tudtunk volna járulni ahhoz, hogy a stratégia
jobban szolgálja a fővárosi lakáshelyzet megoldását és a hajléktalanságban élő emberek érdekeit.

Egyre több a felekezeti iskola, van már olyan tankerület, ahol több diák jár egyházi
általánosba, mint államiba
Juhász Dániel. Népszava. 2022.06.27.
https://nepszava.hu/3161388_oktatas-egyhazi-iskolak-orban-kormany-felekezetek

A közoktatás indikátorrendszere 2021 című elemzésben találhatunk frissebb adatokat. E szerint "az egyházi
óvodák aránya 5,6 százalékról 10,4 százalékra, az általános iskoláké 9,4 százalékról 17,1 százalékra, a középfokú
intézményeké 10,4 százalékról 25,2 százalékra nőtt 2010 és 2020 között." Ezen túlmenően az egyházak 10
feladatellátási helyen tartanak fenn felsőoktatási intézményeket is.
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Ugyancsak jelentősen emelkedett az egyházi intézményekbe járó óvodások, iskolások száma. "2010-ben még
12,4 ezer gyerek járt egyházi oviba, idén már 29,5 ezer. Az általános iskolások közül 50 ezren tanultak felekezeti
iskolában 2010-ben, a most zárult tanévben már 118,2 ezren. Jelenleg az egyházak biztosítják az óvodai
férőhelyek 9,1 százalékát (35,1 ezer férőhely) és az általános iskolai férőhelyek 16 százalékát (135,6 ezer
férőhely)."

„A szerhasználó gyerek a család elakadását is jelzi”
dr. Kapitány-Fövény Máté – Milanovich Domi. WMN. 2022.06.26
https://wmn.hu/wmn-life/57853-a-szerhasznalo-gyerek-a-csalad-elakadasat-is-jelzi--interju-dr-kapitany-foveny-mate-klinikaiszakpszichologussal

„A függőség kialakulása jellemzően hosszú folyamat. Ez önmagában is rizikós, mert amikor elkezd valaki inni,
dohányozni, vagy drogokat használni, az első szakasz rendkívül jutalmazó, idegrendszeri szempontból viszont
úgy működik, mint a beetetés. Azt az érzetet kelti, hogy minden rendben van. Csakhogy amikor a „minden
rendben van” érzése egyre inkább egy addiktív viselkedéshez kötődik, az előbb-utóbb egy szűkülő zsákutcába
vezet: kialakul a függőség. Ezért is kell nagyon odafigyelni, szülőként is”

Felépült, de nincs ellátás Magyarország legújabb drogközpontjában
Holló Bettina. Index. 2022.06.26
https://index.hu/belfold/2022/06/26/drogkozpont-pecs-kabitoszer-fuggoseg-vilagnap/

Az eredeti tervek szerint ma, a kábítószer-ellenes világnapon nyitotta volna meg kapuit az a kamasz addiktológiai
rehabilitációs centrum (K-ARC), melyet uniós forrásból építettek fel Pécsen. Szemelyácz János, a Magyar
Addiktológus Társaság elnöke az Indexnek elmondta: az induláshoz minden készen áll, de az államtól nem kapták
meg a működéshez szükséges finanszírozást. A szakember szerint az elmaradt megnyitó esete jól mutatja, hogy
hol tart jelenleg hazánkban a kábítószer-koordináció

Mit tehetsz, hogy a gyereked biztonságban legyen a neten?
Forbes&Yettel.

https://forbes.hu/extra/yettel-a-szulok-nagy-mobilkonyve/
Egy átlagos gyerek tizenegy évesen kapja meg első saját telefonját, és sokszor már a három–négy évesek is
hozzáférnek szüleik táblagépéhez vagy laptopjához, és így óhatatlanul is kapcsolatba kerülnek az internet
túlnyomórészt korlátok és szabályozás nélküli világával.
A közösségi oldalakat dömpingszerűen elárasztó képek a
valóságtól elrugaszkodott elképzeléseket támaszthatnak a
gyerekekben a világról, és a szépség és az életvitel abszurd
mintáit állíthatják eléjük. Az sem ritka, hogy a gyerekek már
tíz–tizenegy évesen találkoznak a pornográfiával is, és
lehetnek közöttük olyanok, akiknek ez a szexuális nevelés
egyetlen formája. A gyerekek ezenkívül cyberbullyk,
cyberstalkerek és trollok áldozataivá is válhatnak, illetve
rávehetik őket intim képek és videók elküldésére, esetleg
borzalmasan erőszakos vagy felkavaró tartalmak
megnézésére.
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Népmozgalom, 2021
KSH. 2022.06.22.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmozg21/index.html

2022. január 1-jén az ország népességének lélekszáma 9 millió 689 ezer fő volt. A halálozások számának a
születésekénél jóval nagyobb mértékű emelkedése 2021-ben jelentősen megnövelte a természetes fogyás
mértékét. A nemzetközi vándorlás egyenlegének az előző évinél nagyobb többlete nagymértékben ellensúlyozni
tudta a népesség természetes fogyását, így az ország lélekszáma ténylegesen 41,4, ezer fővel lett kisebb. A
népesség továbbra is öregszik. 2022. január 1-jén száz gyermekkorúra 141 időskorú lakos jutott, szemben az
előző évi 139-cel.
2021-ben a Covid19-járvány miatt tovább romló halandósági viszonyok nyomán 155 ezer személy hunyt el. A
halálozások száma 14 ezer fővel, mintegy 10%-kal meghaladta az egy évvel korábbit és 20%-kal múlta felül a –
járvány előtti utolsó – 2019. év értékét.

Bullying: nem gonosz a gyerek, csak rossz stratégiát választott
Vincze Barbara.Telex. 2022.06.22.
https://telex.hu/eletmod/2022/06/22/nem-gonoszak-csak-rossz-strategiat-valasztottak-bullying-iskolai-kortars-bantalmazas

Sokféleképp definiálják Európában a bullyingot, közös jellemző, hogy az
olyan rendszeresen visszatérő verbális vagy tettleges erőszak leírására
használják, ami a kortárs gyerekcsoportokban a gyerekek között jelenik meg.
A legjellemzőbb eszközök a megalázás, a csúfolódás, a kiközösítés, a fizikai
erőszak. Az ismétlődés a bullying fogalmának eddig mindig fontos eleme
volt, ám mintha az utóbbi években ez változna.

A diplomások naponta egy órával többet foglalkoznak a gyerekkel, és ez meg fog
nekik térülni
Kolozsi Ádám. G7. 2022.06.19.
https://g7.hu/elet/20220619/a-diplomasok-naponta-egy-oraval-tobbet-foglalkoznak-a-gyerekkel-es-ez-meg-fog-nekik-terulni/

A diplomás szülők naponta közel egy órával többet foglalkoznak a gyerekkel átlagosan, mint az alapfokú
végzettségűek, ez a készségfejlesztésben akkora előnyt jelent, mintha több tárgyból is folyamatosan intenzív
különórákra járatnák. A gyerekekkel töltött minőségi idő és a közös programok hatása már az általános iskolai
években is látszik, hosszú távon pedig olyan előnyt jelent, ami az egész életre kihat.
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A funkcionális analfabetizmus
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.06.19.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/06/19/842-a-funkcionalis-analfabetizmus/

A leszakadó térségek szegregálódó, vagy szegregált iskoláiban az alapkészségek megszilárdításával már nem
boldogulnak a pedagógusok. Az oka ennek az, hogy azt a problémahalmazt, amit a gyerekek tömegesen
behoznak magukkal az iskolába, azokkal szemben eszköztelenek. Ezeknek hosszú a listája, benne van a
motiváltság hiányától a figyelemkoncentráció problémájáig, a finommotorika fejletlenségétől a rövid távú
memória nem koruknak megfelelő szintjéig minden, de benne vannak a lakhatási szegénység hozadékai is, no
meg a szénhidrátalapú táplálkozás miatt általános fejlődési/egészségi állapot, és mindaz a szocializációs minta,
ami zsigerileg épül be a gyerekekbe, születésüktől fogva.

Eltűnő tanárok, szétcsúszó esélyek – néhány ábra az oktatás válságáról
Pálos Máté. G7. 2022.06.19.
https://g7.hu/kozelet/20220619/eltuno-tanarok-szetcsuszo-eselyek-nehany-abra-az-oktatas-valsagarol/

A kedvezőtlenebb helyzetű iskolákat sokkal súlyosabban érinti a tanárhiány, mint a többit. Azokban az
iskolákban, ahol nagyon magas a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya, 5 év alatt 4 százalékról 8 százalék
fölé emelkedett a betöltetlen tanári álláshelyek összes tanári álláshelyhez viszonyított aránya.

„Lakni kell” – a magyar lakhatási mozgalom elmúlt 30 éve alulnézetből
Sebály Bernadett. Mérce. 2022.06.18.
https://merce.hu/2022/06/18/lakni-kell-a-magyar-lakhatasi-mozgalom-elmult-30-eve-alulnezetbol-1989-2021/

Az aktivisták időről időre felemelik hangjukat, hogy felhívják az ország figyelmét a lakhatási válságra. Pedig
valójában a helyzet nem sokat változott a ’90-es évekhez képest; még a lakhatási szegénységben élők száma is
nagyságrendileg megegyezik, 2-3 millió. A társadalmi újítók, a lakhatási aktivisták, az érintettek és a
döntéshozók gyakorlatilag évtizedek óta ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe: hogyan lehet jelentős
mértékben növelni a megfizethető lakásállományt a kiterjedt lakásszegénység enyhítése érdekében?
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„Két szék között…?” - Az összetett problémával élő emberek gondozásáról tartott
konferenciát a Máltai Szeretetszolgálat
Máltai.hu. 2022.06.15.
https://maltai.hu/cikk/hir/4457

Ki vállalja a felelősséget egy olyan ember ellátásáért, akinek egyidőben több rendszer is kezeli problémáját, és ki
segíti az eligazodását az egészségügyi, szociális, munkaerőpiaci és más területek között? Többek között erről is
szó volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Két szék között…?” című konferenciáján a Budapesti Kongresszusi
Központban. A szakmai nap célja az volt, hogy a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat szervezetei
közötti eszmecserének és jó gyakorlatok megosztásának teret adjon, és felhívja a figyelmet azokra az emberekre,
akik egyszerre több ellátási területet érintő súlyos problémával élnek.

Az erőszak sohasem tekinthető magánügynek
Pap Melinda. Krónika online. 2022.06.15.
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-eroszak-sohasem-tekintheto-maganugynek-n-mayernkinczler-hajnal-szerinterelyesebben-kell-fellepni-a-bantalmazokkal-empatikus#

Az erőszak mindannyiunk problémája, nem csak azoké, akik benne vannak, mert előbb vagy utóbb mindenkit
érinteni fog – mutat rá Mayer-Kinczler Hajnal, a családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó szociális munkás.
A kolozsvári önkormányzat tanácsadó központjának vezetője a Krónikának adott interjúban hangsúlyozta: a
társadalom tagjaiként észre kell venni, jelenteni kell a bántalmazást és erélyesebben kell fellépni az elkövetőkkel
szemben, hiszen épp ezáltal előzhetjük meg a pár héttel ezelőtti kolozsvári gyilkossághoz hasonló tragédiákat.

Éjszaka szinte mindig az anya kel fel a csecsemőhöz, ha felébred, de a magyar apák
11,5 százaléka hősiesen fürdet
Kun Zsuzsi. Qubit. 2022.06.15.
https://qubit.hu/2022/06/15/ejszaka-szinte-mindig-az-anya-kel-fel-a-csecsemohoz-ha-felebred-de-a-magyar-apak-115-szazalekahosiesen-furdet

Érdekes megállapítás, hogy a szüléssel összefüggésben, a szülés helyétől függetlenül jelentős költségtényező, ha
a szülésnél a választott szülészorvos van jelen. A kutatási jelentés nem tér ki arra, hogy más választott
szakemberek jelenléte milyen költségeket jelenthetett, de a megkérdezettek közel 57 százaléka mondta, hogy az
apa ott volt a szülésnél, és az anyák több mint fele a választott orvosával hozta világra gyermekét. Ezzel szemben
választott szülésznő csupán az szülések 23 százalékánál volt jelen, dúla pedig mindössze fél százalékukat
segítette a vajúdás és a szülés során.

Olyan gyerek, akinek közmunkások a szülei, hát olyan itt nincs
Kende Ágnes. Qubit. 2022.06.15.
https://qubit.hu/2022/06/15/olyan-gyerek-akinek-kozmunkasok-a-szulei-hat-olyan-itt-nincs

Tankönyvbe lehetne foglalni, ahogy Magyarországon a hat- és nyolcosztályos középiskolák révén előáll a világ
egyik legszelektívebb oktatási rendszere, ami tovább növeli az egyenlőtlenséget, az egész oktatás
eredményességét is erodálja. De ha ennyire rossz ez a rendszer, mi tartja fenn mégis a bizonyos szempontból
szintén kártékony szabad iskolaválasztás mellett a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok intézményét, és hogy
lehet, hogy soha nem volt igazi politikai akarat arra, hogy megszüntessék?
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Kizárt, hogy az alacsony nyugdíjból élők az eddiginél sokkal többet tudnának fizetni
a nappali ellátások után vagy egy bentlakásos otthonban
Gulyás Erika. Népszava. 2022.06.14.
https://nepszava.hu/3160092_szocialis-agazat-nyugdijasok-orban-kormany-sporolas-koltsegvetes
https://24.hu/fn/gazdasag/2022/06/14/idosellatas-koltsegei-jelentosen-megnohetnek-alacsony-nyugdij/

Az eleve ezer felé szabdalt, zavaros költségvetési struktúrát az idén tovább bonyolítja az Emberi Erőforrások
Minisztériumának megszüntetése, aminek következtében a gyermekvédelmi és a szociális intézmények
működtetésének kiadásai nagyobbrészt a Belügyminisztérium fejezetében jelentek meg, de nem kizárólag és
még véletlenül sem egy csokorba szedve. A rendvédelmi szolgálatok után van egy kis szociális kiadás, majd a
terrorelhárítási központon át eljutunk a társadalmi esélyegyenlőségi főigazgatóságig

Még jobban korlátoznák a szexuális nevelést az iskolákban: csak 8. osztálytól
férhetnének hozzá a diákok
Fábián Tamás. Lengyel-Szabó Péter. Transtelex. 2022.06.13.
https://transtelex.ro/kozelet/2022/06/13/tul-keson-es-tul-szigoru-korulmenyek-kozott-vehetnek-reszt-a-diakok-szexualisnevelesben

Fontos lenne a szülői beleegyezés kérése előtt több beszélgetést is szervezni a szülőkkel, ahol bemutatnák az
órák programját, ahol a szülők elmondhatnák a fenntartásaikat, aggályaikat és félelmeiket, amelyeket tisztázni
lehetne – akár külön foglalkozásokat is lehetne szervezni a szülőknek, mert sokszor maguk a szülők sem
tájékozottak a szexuális úton terjedő betegségek, a fogamzásgátlás terén. És pont azokban a családokban, ahol
a legnagyobb gondok vannak, és a legnagyobb szükség lenne a gyerekek szexuális felvilágosításra, valószínűleg
épp ezekben a családokban fognak a legkevesebb információt kapni, mert a szülőknek sincs kellő tudása, téves
információik vannak, vagy egyáltalán meg sem fordul a fejükben, hogy ezzel a témával foglalkozzanak. Minél
kisebb a gyermek, a szülők bevonása annál fontosabb és a foglalkozások is annál hatékonyabbak, minél nagyobb
összhang van a felnőttek között, akikkel a gyerek kapcsolatba kerül.

Titok, hogy kik költözhetnek a 2 milliárdos uniós támogatásból épült újpesti
ingatlanba, amelyben több, 90 négyzetméter feletti lakás is akad
Szalai Anna. Népszava. 2022.06.13.
https://nepszava.hu/3159960_ujpest-berlakas-unios-tamogatas

„A 29 lakásból eddig tízről tudtuk, hogy oda az akcióterületen élő szociálisan rászoruló költözhet be, akik
egyébként az átadásra várva fél- egy éve átmeneti lakásokban húzzák meg magukat. Az ő otthonaikat ugyanis
már elfoglalták a Berda utcai krízistömb lakói. De már ez sem biztos. A fennmaradó 19 lakásról pedig eleve hiába
kérdezzük az önkormányzatot, visszapattanunk róluk”
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Törvények jönnek és mennek, de a nők mindig megtalálják a módját, hogy véget
vessenek a nem kívánt terhességeknek
Mózes Zsófi. WMN. 2022.06.11.
https://wmn.hu/ugy/57755-torvenyek-jonnek-es-mennek-de-a-nok-mindig-megtalaljak-a-modjat-hogy-veget-vessenek-a-nemkivant-terhessegeknek

Nemcsak a kutatások, a történelem is azt mutatja, hogy az abortusz hozzáférhetőségének korlátozása esetén a
stabilabb anyagi háttérrel rendelkező nők kiváltságává válik a viszonylagos biztonság, míg a szegényebbek
számára a veszélyes út marad. Ennek ellenére egyre több országban szigorodnak a terhességmegszakításra
vonatkozó törvények, aminek hatására nem születik több gyerek – csak a nők élete kerül nagyobb veszélybe.

Színes, szagos és illegális, de egyre több tini szívja
Balla István, Csatlós Hanna. HVG. 2022.06.10.
https://m.hvg.hu/itthon/20220610_Szines_szagos_es_illegalis_de_egyre_tobb_tini_szivja

Ha összességében nézzük, és sorrendet akarok állítani, akkor a
legfontosabb az, hogy a nem dohányzáshoz képest mindegyik
dohányzásforma rosszabb. Ezzel együtt, annyit mondhatunk, hogy az Elf
Bar talán kevésbé káros, mint egy hagyományos cigaretta, mert utóbbinál
a pirolízis, a papír égése, és egy csomó vegyület is megjelenik. De
összességében ez azért nem ad okot az örömre. Ráadásul elég sok koratizenéves szívja már az Elf Bart.

Gyermekjogok, gyermekbarát igazságszolgáltatás Magyarországon
Ügyvéd podcast. 2022.06.09.
https://upcast.hu/gyermekjogok-gyermekbarat-igazsagszolgaltatas-magyarorszagon-az-ugyved-podcast-23-adasa/

Hogyan érvényesül Magyarországon az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye a jogszabályokban és a gyakorlatban?
Retteghy Dóra vendégei Katonáné Pehr Erika, Gyurkó Szilvia és Lux Ágnes.

A Szabad Európa, a Telex-Transtelex, a 24.hu, a nlc.hu és a Telex munkatársai
kaptak idén Szegénységről Méltósággal Sajtódíjat
Gödri Rita. Átlátszó. 2022.06.09.
https://szocio.atlatszo.hu/2022/06/09/a-szabad-europa-a-telex-transtelex-a-24-hu-a-nlc-hu-es-a-telex-munkatarsai-kaptak-idenszegenysegrol-meltosaggal-sajtodijat/

Két év után, a járványhelyzet enyhülésével idén végre személyesen is megtarthatták a Szegénységről
Méltósággal Sajtódíj átadóját. A díjat minden évben az Esély Labor Egyesület ítéli oda olyan újságíróknak, akik a
szegénységben és társadalmi kirekesztésben élő emberek helyzetét körültekintéssel, odafigyeléssel mutatják be.
Idén a Szabad Európa, a Telex-Transtelex, a 24.hu, a nlc.hu és a Telex munkatársait díjazták.
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„Tízéves korra a szegregátumokban már nincs tehetséges gyerek”
L. Ritók Nóra. WMN. 2022.06.08.
https://wmn.hu/elviszlek-magammal/57725-l-ritok-nora-tizeves-korra-a-szegregatumokban-mar-nincs-tehetseges-gyerek-elviszlek-magammal

A
generációs
szegénységben
élők
problémáját úgy adják körbe az ország
vezetői, mint a forró krumplit. A
rendszerváltás óta eltelt több mint 30 évben
egyik kormány sem tudott igazi,
fenntartható javulást elérni a halmozottan
hátrányos helyzetű emberek helyzetében.
Az ezen a területen dolgozó civilek
sokszoros nyomás alatt dolgoznak –
nemcsak a mindenkori hatalom és a
társadalmi ellenállás, hanem sokszor
maguk az érintettek is prés alá helyezik azokat, akik segíteni akarnak. L. Ritók Nóránál kevesen tettek többet
ezekért az emberekért Magyarországon. A 61 éves szakember pedagógusi pályáról indult, mára, az Igazgyöngy
Alapítvány elindítójaként és szakmai vezetőjeként elképesztő elhivatottsággal és munkabírással dolgozik a
legszegényebb kistérségekben élőkért – gyerekekért és felnőttekért egyaránt. Úgy lát rá erre a rendkívül
összetett és mély társadalmi problémára, mint ebben az országban nagyon kevesen.

Egyre lehetetlenebb körülmények között élnek a Hős utcában hátrahagyottak
Molnár Zsuzsanna. KlubRádió. 2022.06.03.
https://youtu.be/ChXlwDYBq0w

Interjú Molnár Zsuzsannával, a Kontúr Egyesület elnökével, a Klubrádió 2022. június 3-i Esti
gyors c. műsorában a Hős utcai telepfelszámolás aktuális helyzetéről.

Rossz a rendszer: szakemberek szerint sok gyerekgyilkosság megelőzhető lenne
Boros Krisztina. Moskovics Judit. Rtl.hu. 2022.06.07.
https://rtl.hu/hazon-kivul/2022/06/07/csalad-lathatas-gyerek-gyilkossag-megelozes

A másfél héttel ezelőtti aszódi kettős
gyerekgyilkosság, amikor az apa saját lakásában
megölte két lányát, gyomorszorító és sok
szempontból érthetetlen. Az pedig szintén
megdöbbentő adat, hogy minden hónapban
történik egy hasonló eset, amikor az egyik szülő
meggyilkolja a nála láthatáson lévő gyerekét. A
szakemberek, akikkel Moskovics Judit és Boros
Krisztina beszélgetett, azt mondják, a rendszer
rossz, mert sok hasonló eset megelőzhető lett
volna. Ahogy jó eséllyel az aszódi is.
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A testi fenyítés már nem divat, de a gyerekek érzelmi bántalmazása mindennapos
a magyar iskolákban
Balázs Zsuzsanna, Galambos Attila. 2022.06.07.
https://qubit.hu/2022/06/07/a-testi-fenyites-mar-nem-divat-de-a-gyerekek-erzelmi-bantalmazasa-mindennapos-a-magyariskolakban

„sok iskolában még a kíváncsiság is hiányzik a gyerekek véleménye iránt. Nemcsak a zsámolyok öröklődnek
generációkon át, hanem azok a szokások is, hogy a házirendet a felnőttek írják, a versek értelmezését a könyvből
olvassák, a diákképviseletek legfeljebb az iskolanap szervezésében vesznek részt, az ünnepi műsort a tanárok
találják ki, és leginkább a szülők hozzájárulását keresik. Ha mégis ott a kíváncsiság, nem jut idő azokra a
felbecsülhetetlen értékű beszélgetésekre, melyek során a gyerekek megtanulnak érvelni, vitázni, a másik
nézőpontjába helyezkedni. A vélemény fogalma összekeveredik az ellentmondással, a véleménykülönbség egyet
jelent a konfliktussal, vagyis a problémával. Aki egy ilyen kultúrában mégis kiáll a véleménye mellett, az felesel,
lázad, bomlaszt. A vélemény a legtöbb helyen provokáció.”

Futótűzként terjed az anya bejegyzése, akinek a fiai fütyültek a magyar-angol
meccsen
Propeller. 2022.06.06.
https://propeller.hu/itthon/3824787-futotuzkent-terjed-edesanya-bejegyzese-akinek-fiai-futyultek-magyar

Most, átfutva újra a híreket, elborzaszt hogy felnőtt emberek hogy alázzák a cikkek alatt a "gyarmatosítókat" és
milyen határtalanul büszkék a "kifütyülős" magyar gyerekekre. Aztán tovább olvasva rábukkanok Novák Katalin
posztjára is, és rájövök, hogy csupán 1, mondom 1 lépésre vagyunk a tökéletes árja nép "megszületésétől". Mi
vagyunk Európa bölcsője, megmentője, és lassan.... a sírja is.

Miért hagyjuk magukra a haldoklókat?
Czabán Samu. Új Egyenlőség. 2022.06.05.
https://ujegyenloseg.hu/miert-hagyjuk-magukra-a-haldoklokat/

Míg régen a halál rövid lefolyású, természetes jelenség volt, ami családi keretek között, megszokott
életterünkben zajlott, addig mára a medikalizált halál vált általánossá. A halál többé nem spirituális átmenet,
hanem a legrosszabb periódus az emberek szemében – emiatt pedig a haldokló sokszor szociálisan elszigetelődik
(izolálódik) és egyedül marad.

A Depp-Heard ügynek katasztrofális következményei lesznek a párkapcsolati
erőszak túlélőire nézve
Juhász Vanessza. Mérce. 2022.06.04.
https://merce.hu/2022/06/04/patent-a-depp-heard-ugynek-katasztrofalis-kovetkezmenyei-lesznek-a-parkapcsolati-eroszaktuleloire-nezve/

Egy ilyen érzékeny és tömegeket érintő témában, mint a párkapcsolati erőszak, nem lett volna szabad
lehetőséget adni arra, hogy az eljárást show-műsorként prezentálják, amelyben valós emberi mivoltukról
leválasztva, „karakterekként” szerepelnek az események résztvevői.
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„Nem lehetett tudni, hogy ha hazajön, mi fog történni” – az alkoholizmus a
hozzátartozókat is megbetegíti
Nagy Bálint. Telex. 2022.06.04.
https://telex.hu/belfold/2022/06/04/alkoholizmus-magyarorszag-ket-millio-alkoholista

Magyarországon az alkoholizmus minden eddiginél nagyobb probléma a szakértők szerint. Míg az önbevalláson
alapuló statisztikák 400-500 ezerre teszik az alkoholisták számát, nemzetközi kutatások szerint kétmillióan is
lehetnek. Ezzel Magyarország az eddigi listavezető Oroszországot is beelőzve a világranglista élére került az idén.
Az, hogy egy alkoholizmus betegség, talán már köztudott. Az viszont már kevésbé világos mindenki számára,
hogy az alkoholista a hozzátartozóit is megbetegítheti.

Potyautasok
Zlati Róbert. Népszava. 2022.06.04.
https://nepszava.hu/3158761_potyautasok

Sokan ostorozzák a szakszervezeteket, erőtlennek, tehetetlennek tartják szinte kivétel nélkül mindegyiket. Ilyen
indokok alapján aztán inkább részt sem vesznek a mozgalomban, nem lépnek be. Vagy, ami még ennél is
rosszabb: kilépnek. Ha a szándék az, hogy tovább gyengüljön az érdekvédelem, akkor ez tényleg jó megoldás. De
valóban ez a szándék? Lehet-e ez a szándék, ha a munkavállalók ezzel egyre védtelenebbé válnak a
munkáltatókkal szemben?

A mostani családpolitika választóvonalat húz az „érdemesek” és „érdemtelenek”
közé
Liptai Lívia, Balázs Barbara. Telex. 2022.06.03.
https://telex.hu/komplex/2022/06/03/csaladpolitika-gyerekvallalas-orokbefogadas-gyes-gyed-1

A házas nő és családja a jelenlegi magyar családtámogatási rendszer nyertesei közé tartozik, amely főként a
középosztály (és nem az összes magyar család) gyermekvállalását segíti. Szikra Dorottya szociálpolitikus
tanulmányában ezt a szelektív pronatalizmus fogalmával jellemzi, ami azt jelenti, hogy a mostani családpolitika
célja nem a leszakadó, marginalizált csoportok segítése és az itt született gyermekek szegénységtől való
megvédése, sokkal inkább a kormány által „megfelelőnek” gondolt családok ösztönzése a (további)
gyermekvállalásra.
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„Elviselhetetlen itt az élet a hátrahagyottaknak” – Elköltöttek rá kétmilliárdot, de a
Hős utcai gettót nem sikerült felszámolni
Szalai Anna. Népszava. 2022.06.03.
https://nepszava.hu/3159080_hos-utca-budapest-getto-tarsadalom

Az épületeket évekig nem takarították,
most sincs semmiféle karbantartás, így a
megmaradt
szolgáltatások
is
alig
működnek. Nincs közvilágítás. Hamarosan
itt a 30 fok és az emeleten már alig folyik a
víz, ha teljesen elapad, anélkül marad a ház.
A szemét a nyári melegben gyorsabban
bomlik, mindenféle betegség melegágya
lehet.
A
függőfolyosókat
ugyan
aládúcolták, de egy éve nem nézett rá
senki. A falon tábla is figyelmeztet rá, hogy
„a folyosó korlátozott teherbírású, a fal
mellett közlekedjenek és csak a szükséges
ideig.

„Úgy viselkedett velem, mintha elítélendő lenne, hogy a testem teszi a dolgát”
Liptai Lívia, Balázs Barbara. Telex. 2022.06.02.
https://telex.hu/komplex/2022/06/02/nok-egeszsegugy-szuleszeti-eroszak-csaszarmetszes-ferjoltes-szivroham-1

A nemzetközi tendenciákat tekintve nyugtalanító, hogy az Európai Parlament elnökévé is abortuszellenes
képviselőt választottak, a kormány számára sok kérdésben példaként szolgáló Lengyelországban pedig a
terhességmegszakítás csak azokon a nőkön végezhető el, akiknek az élete veszélyben van (ez alól a nemi erőszak
és vérfertőzés áldozatai sem jelenhetnek kivételt). Magyarországon is egészen szélsőséges diskurzus indult
nemrég a parlamentben, e szerint Magyarországon a gyerek közkincsnek számít, ami a nők önrendelkezési
jogának csorbítása irányába mutat.

Törj ki mégis! – Roma esélyek a XXI. század Magyarországán
Mandiner. 2022.06.02.
https://mandiner.hu/cikk/20220602_mcc_konferencia_roma_eselyek

Forgács István romaügyi szakértő szerint öt dolog szükséges a kitöréshez: akarat, támogató család, támogató
helyi döntéshozó, a helyi többségi társadalom befogadó attitűdje, valamint az állam segítsége. Ha egy tényező
is hiányzik, sokkal nehezebbé válik igazi sikert elérni. Hangsúlyozta, hogy habár egyre többet dolgoznak a romák,
a fiataloknak azt kell megérteniük, hogy megszerzett szakmával és nem feketemunkával fognak tudni boldogulni.
Az állami támogatások – például a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentessége vagy a szakképzési
lehetőségek – hatalmas lehetőség a roma fiatalok számára, s mindez azért is fontos, hiszen a magyarországi
romák társadalmi integrációja elsősorban gazdasági, s nem szociális kérdés.
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Lesz itt rend. Szép új rend. Pedig akár meg is becsülhetnénk a pedagógusainkat
Dr. Gyurkó Szilvia. WMN. 2022.06.02.
https://wmn.hu/ugy/57676-dr-gyurko-szilvia-lesz-itt-rend-szep-uj-rend-pedig-akar-meg-is-becsulhetnenk-a-pedagogusainkat

Nem azért érzem felháborítónak és aljasul gusztustalannak, ami az oktatási rendszerünkkel történik, mert csak
jókat gondolnék róla. De őszintén nem értem, miért jó az, ami most történik: a tények elhazudása, a közvélemény
hergelése, egy komplett szakma ellehetetlenítése. Miben segít az, hogy akit csak lehet, elriasztunk ettől a
pályától? Hogy a magyar közélet meghatározó szereplői és példaképei úgy beszélnek a pedagógusokról, hogy
abban nincs semmi tisztelet, és az oktatási intézményekről úgy, hogy abban nincs semmi szerethető. (Ehhez
képest milyen vicces, hogy a gyerekeken meg kb. mindenki azt kéri számon, miért nem tisztelik a tanáraikat és
miért nem szeretik az iskolát.)

A 18 év alattiak szexelhetnek, de nem tanulhatnak róla
Tóth Flóra. WMN. 2022.06.01.
https://wmn.hu/wmn-szex/57677-a-18-ev-alattiak-szexelhetnek-de-nem-tanulhatnak-rola

Téves feltételezés, hogy a szexedukáció szexelni tanítja a fiatalokat, akik enélkül nem tudnának, a
szexedukációnak az a célja, hogy megtanítsa nekik, hogyan működik a testük, milyen dolgok történhetnek vele,
és ennek a tudásnak köszönhetően mind fizikailag, mind érzelmileg biztonságban legyenek, amikor belevágnak
a szexuális életbe.

A fiatal roma nőkben van jelenleg a legnagyobb elfecsérelt társadalmi tőke
Liptai Lívia, Balázs Barbara. Telex. 2022.06.01.
https://telex.hu/komplex/2022/06/01/a-fiatal-roma-nokben-van-jelenleg-a-legnagyobb-elfecserelt-tarsadalmi-toke-1

Nem az a lényeg, hogy megtaláljuk a leghátrányosabb helyzetű magyar nőt, és őt babusgassuk (már csak azért
sem, mert nem biztos hogy hátrányai összesítésével egyáltalán jellemezhető), hanem az, hogy próbáljunk meg
azokkal a rendszerekkel kezdeni valamit, amelyek egymással összeakadnak, egymást is erősítve bonyolítják a
hátrányos helyzetet, és egymást is fenntartva sokkal nehezebb kitörési lehetőséget teremtenek a végén –
mondja. A hátrányos helyzet különböző dimenziói ráadásul önmagukban nem adnak elegendő információt, hogy
meg lehessen állapítani, mennyire sújtják az adott személyt, milyen eszközei vannak a hátrányok leküzdéséhez,
és mindezt milyen közegben kell véghez vinnie.

Befalazott életek: kezdődnek a kilakoltatások
Kerényi György. Szabad Európa. 2022.06.01.
https://www.szabadeuropa.hu/a/befalazott-eletek-kezdodnek-a-kilakoltatasok/31876599.html

„Az időt lehet húzni, amíg tud találni valami más megoldást. Amikor az ember elveszti a lakását, minden
energiáját arra kéne fordítania, hogy valamilyen lakhatási megoldást találjon. Egy-két hónap sokat számít. Ha
valaki egyszer kikerül az utcára, vagy ellátó intézménybe kényszerül, onnan nagyon nehéz visszatérni. Mi azt
próbáljuk megakadályozni, hogy ez megtörténjen.”
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Interjú Ferge Zsuzsával (Volt, Van, Lesz... Jubileumi Konferencia)
ELTE TaTK. 2022.05.25.
https://youtu.be/Adr2e8SdEw4

Tausz Katalin professor emerita Ferge Zsuzsa
professor emeritával beszélgetett a "Volt, Van,
Lesz… Szociális Képzések az ELTE-n" c. jubileumi
konferencia alkalmával.
Az interjú megeleveníti a szociálpolitika és szociális
munka képzések indulásának és fejlődésének
történetét.

A lakosság a kimutatott infláció dupláját érzékeli
GKI. 2022.05.22.
https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2022/05/Inflacio-cikk-20220511.pdf

Az elmúlt négy évben a hivatalos és a felmérésből származó érzékelt infláció különbsége havi átlagban
meghaladta a 11%-pontot, ráadásul az olló folyamatos nyílik. Mindez azzal együtt igaz, hogy mindkét mutató
2021 közepétől kezdve erőteljes emelkedést mutatott.

17

