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Nyár a kádban: többre nem telik a somogyi szegényeknek a kánikulában 
Balassa Tamás. Népszava. 2022.07.31. 
https://nepszava.hu/3164857_nyar-a-kadban-tobbre-nem-telik-a-somogyi-szegenyeknek-a-kanikulaban 

 

Harminckilenc fok. Mind éghajlati, mind közéleti hőfokmérő szerint az év legforróbb napja. Tusványoson – bár 

ezt mi a szabási Hársfa utcában a szombati délidőben nem tudjuk – épp a fajelméleti őrület ül tort, Budapesten 

a Pride ellenpontoz, hirdeti a szerelem és a sokszínűség szabadságát. Ég és föld. Valahol közte (vagy a mélyén?) 

Szabás, és a cigánysor. Nehéz volna megmondani, hogy az éghez vagy a földhöz van-e közelebb. De nem is akarja 

ezt megmondani senki. Csend honol. Csak a „túl kell élni” van. Most a forróságot, télen a fagyokat. Mindig a 

vant. Azt kell múlt időbe tenni. Így jön minden nappal közelebb a megváltás. A könnyű föld. Mert élni itt 

iszonyatosan nehéz. 

 

Beszélnünk kell... a gyermekszegénységről! 
Gyermekjogi Civil Koalíció. 2022.07.27. 
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/wp-content/uploads/2022/07/Beszelnunk-

kell_2_lakhatas.pdf  

 

A gyermekszegénység leküzdésének fontos eszköze a minőségi és 

megfizethető lakhatás biztosítása, amely előmozdítja a gyermekek 

társadalmi befogadását és csökkenti a gyermekek közti 

hajléktalanság kockázatát. A kutatási bizonyítékok egyértelmű 

kapcsolatot mutatnak a gyermekek testi, szellemi és érzelmi jóléte 

és fejlődése és a lakhatás minősége között. 

A hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő családok lakhatási 

körülményei sokszor elmaradnak az országos átlagtól. A 

szegregátumok népességének demográfiai jellemzői alapján a 

gyerekek (18 éven aluliak) aránya 30 százalék körül alakul a 

telepeken. Ennek alapján 120 ezer körülire becsülhető a 

szegregátumokban élő gyerekek száma 
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Nyolcmilliárdos kár a pünkösdistáknál: tudott róla az egyházvezetés, mégsem 

léptek 
Bod Tamás. Magyar Narancs. 2022.07.27. 
https://magyarnarancs.hu/belpol/nyolcmilliardos-kar-a-punkosdistaknal-tudott-rola-az-egyhazvezetes-megsem-leptek-250976 

Hosszú és kiterjedt vizsgálódás után az MPE Ellenőrző Bizottsága (MPE EB) jelentést tett le az egyház 

elnökségének asztalára 2019. május 17-én. Ebben feltárták, hogy az egyházszervezethez tartozó 

intézményekben súlyos szabálytalanságokat észlelnek, amelyek joggal alapozzák meg a nagy összegű 

költségvetési csalás és pénzmosás, valamint egyéb bűncselekmények gyanúját. Egy ezt követő elnökségi ülésen 

az egyházvezetés érdemben nem reagált az anyagra, csupán annyit közöltek, hogy „mélyen elgondolkodnak 

rajta”. Már akkor volt, aki arra figyelmeztette az MPE vezető testületeit, hogy ha nem tesznek semmit, „akkor 

minden a fejükre fog omlani”. 

 

És akkor a szülő bevallja, hogy a meg nem valósított álmát a sportoló gyerekével 

teljesíti be 
Iván-Nagy Szilvia. Telex. 2022.07.26. 
https://telex.hu/eletmod/2022/07/26/edzes-sport-gyerekek-hatarok 

 

Az élsportoló gyerek is lehet boldog, de az életből gyakorlatilag kimarad, ha pedig a sportolóközeget otthagyja, 

közösség nélkül maradhat. Felismerhető, ha egy gyerek csak a szülő nyomására sportol, és ha igen, mit tehet 

ilyenkor egy sportpszichológus? Kell egyáltalán tennie valamit? Ennek jártunk utána, miután a tízéves Lóci 

nemrég maratont futott Szarajevóban, ahová a szülei vitték el. 

 

Nincs helyed az iskolában 
Jakab-Aponyi Noémi, Németh Dóra. Szabad Európa. 2022.07.25. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/nincs-helyed-az-iskolaban-sni-gyerkek-helyzete-a-magyar-kozoktatasban/31915992.html  

 

Adott egy másodikos, rendkívül okos kisfiú. Két év alatt összesen tizenhat iskolából tanácsolták el, mert ADHD-s, 

Asperger-szindrómás. Magyarországon közel százezer sajátos nevelési igényű gyermek él. Sokuknak (és 

családjuknak) elérhetetlen álom a közoktatás. 

 

A felnőtt magyarok ötöde fogyasztott tiltott drogot élete során 
Vajna Tamás. Qubit. 2022.07.25. 
https://qubit.hu/2022/07/25/a-felnott-magyarok-kozel-otode-fogyasztott-valamilyen-tiltott-drogot-elete-soran-miko  

 

A dohányzás, az alkoholfogyasztás, az illegális gyógyszer- és droghasználat, illetve a különböző viselkedési 

addikciók olyan függőségi problémák, amelyeket csak a valós helyzet ismeretében lehet hatékonyan megelőzni 

és kezelni, főleg társadalmi szinten. A felnőtt népesség pszichoaktívszer-használatának feltárására 

Magyarországon először 2001-ben készült részletes epidemiológiai vizsgálat. Az azóta eltelt két évtizedben az 

aktuális kormányzati akarat és az ehhez társuló finanszírozás, illetve annak hiánya határozta meg, hogy a téma 

kutatói milyen mélységű és kiterjedtségű adatfelvételeket végezhettek. 
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Ábrákon mutatjuk meg, hogyan tüntetné el az összes szivárványt a kormány 
Jakab-Aponyi Noémi, Németh Dóra. Szabad Európa. 2022.07.22. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/abrakon-mutatjuk-meg-hogyan-tuntetne-el-az-osszes-szivarvanyt-a-kormany/31929828.html 

 

Jogvédő szervezetek és szakemberek szerint a tavaly elfogadott, sokak által homofóbnak mondott törvénnyel 

normalizálta az LMBTQ-csoport elleni előítéleteket a kormány. A közvéleménykutatások eredményei azt 

mutatják, a magyar társadalom többsége nem vált homofóbbá. 

 

A gender- és LMBTQI-ellenes mozgósítás Magyarországon 
Political Capital. 2022.07.21. 
https://politicalcapital.hu/hirek.php?article_read=1&article_id=3036  

 

A gender- és LMBTQI-ellenes mozgósítás látványosan felerősödött Magyarországon az elmúlt években, aminek 

főként politikai okai vannak. A mobilizáció nagyrészt központilag vezérelt. Főszereplője a kormány(párt), amely 

ideológiájának egyik központi elemévé és a hatalom megtartásának egyik fő eszközévé tette a kérdést. Az általa 

irányított média, álcivil szervezetek és think tankek segítségével aktívan irányítja a témát, kijelöli a mozgósítás 

irányát, forrásokat biztosít, szervezeteket hoz létre és támogat, és közvetlenül vagy közvetve erősan hat a többi 

szereplőre. Mellettük fontos szerepet játszanak a szövetséges család-, ifjúsági és abortuszellenes szervezetek, 

szélsőjobboldali szereplők, valamint kisebb részben a vallási szervezetek. A szereplők közül a kormány, a 

kormányzat által szervezett álcivil szervezetek és think tankek, illetve egyes független szereplők erősen 

beágyazottak a nemzetközi gender- és LMBTQI-ellenes hálózatba. Ez különösen fontos a kormány számára mind 

a látszólagos nemzetközi legitimáció megteremtése, mind a külföldi szövetségépítés és befolyásszerzés (ld. a 

szélsőjobb pártokkal közös EP-frakcióra irányuló erőfeszítések) szempontjából. 

 

Hány cigány él Magyarországon? 
Kende Ágnes. Qubit. 2022.07.19. 
https://qubit.hu/2022/07/19/hany-cigany-el-magyarorszagon 

 

Ki a roma? „Attól függ, hogy ki kérdezi őket. Mert, ha én kérdezem őket, akkor természetesen azt mondják, hogy 

ők romák, ha egy idegen kérdezi őket, akkor félelmeik vannak, hogy ezt miért kérdezik tőlük, miért kell tudni a 

hatalomnak, miért kell tudni a gázsóknak, hogy ő most roma vagy nem roma” – mondja Sztojka Katalin roma 

aktivista arra a kérdésre, hogy szerinte, hogy jön össze ez a többszázeres különbség. „Nagyon sok atrocitás érte 

a romákat Kalocsán is, amiért nem merik felvállalni. 

 

Véget ért a Telex bullyingsorozata: megrázó jelenség, de bárki tehet a 

megelőzésért 
Vincze Barbara. Telex. 2022.07.15. 
https://telex.hu/eletmod/2022/07/15/bullying-cyberbullying-kortars-kozossegi-bantalmazas-osszegzes 

 

Cikksorozatot indítottunk a bullyingról, hogy a szülők és a pedagógusok is minél többet tudjanak meg a 

jelenségről, és hogy minél kevesebb gyereknek kelljen átélnie a kortárs zaklatást. Beszéltünk róla 

általánosságban, szakértőkkel, megnéztük, hogyan működik az interneten, olvasóink történeteit látva pedig 

sokszor összeszorult a szívünk. Miután több irányból körbejártuk a témát, felvillantottunk lehetséges 

megoldásokat szülőknek és pedagógusoknak is. 
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https://qubit.hu/2022/07/19/hany-cigany-el-magyarorszagon
https://telex.hu/eletmod/2022/07/15/bullying-cyberbullying-kortars-kozossegi-bantalmazas-osszegzes
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Az életveszélyes helyzeteken nem vitatkozunk, hanem beavatkozunk 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - InfoRádió 2022.07.14. 
https://maltai.hu/cikk/hir/4489 

 

A Felzárkózó települések Program 

munkamódszeréről a szociálpolitikus elmondta, a 

munkájuk alapja a diagnózis, melyet minél jobban 

megismerik az adott települést, a közösséget, a 

vezetőket, folyamatosan pontosítanak. „A mi 

munkánk kicsit olyan, mint a mentősök munkája. 

Mi aránylag felkészültnek gondoljuk magunkat, az 

elmúlt harminc évben nagyon sok mindent láttunk 

és tanultunk, ezért aránylag magabiztosan 

indulunk el. De ha egy mentőstől is azt kérdezik, 

hogy mi lesz, ha odaérsz a balesethez, akkor nem 

fogja tudni megmondani, csak általánosságokat, 

hogy hogyan szoktak nekiállni, és még a helyszínen 

sem biztos, hogy tudja, ki fog meggyógyulni és ki 

nem. Mi is, amikor odaérünk egy helyszínre, akkor 

van egy nulladik diagnózis. Az életveszélyes 

helyzeteken nem vitatkozunk, hanem beavatkozunk”.  

 

Tíz év alatt egymillió ember tért vissza a munka világába 
Joó István. Mandiner. 2022.07.14. 
https://mandiner.hu/cikk/20220714_gondoskodas_munka_fulop_attila_interju 

 

„Örvendetes folyamat indult el azzal, hogy az egyházak közfeladat-átvállalásra jelentkezve sok szociális és 

gyermekvédelmi intézményt átvettek. Az ő szociális hálójukkal, kapcsolati rendszerükkel és étoszukkal sokkal 

többet tudnak segíteni a rászorulókon. De az, hogy a gondoskodás nem állami monopólium többé, nem jelenti, 

hogy az állam kivonulna, ne vállalna többé felelősséget. Ugyanúgy ad támogatást, meghoz jogszabályokat, de 

ezen felül bevonz, koordinál olyan szereplőket, akik még komplexebbé tudják tenni a segítő odafordulást. Ez 

érvényes idősotthonok fenntartásától a társadalmi felzárkózással és romaintegrációval összefüggő projektekig 

sok mindenre.” 

 

A bosszúpornóban semmi szexi nincs 
Patakfalvi Dóra. Telex. 2022.07.13. 
https://telex.hu/eletmod/2022/07/13/bosszuporno-opitz-barbi-parkapcsolati-eroszak-hires-szexvideok-sexting-nane-patent  

 

Ha valaki a másik engedélye nélkül őt intim, szexuális helyzetben mutató felvételt tesz közzé az interneten, az 

nem gyerekes csínyt vagy piti bosszút követ el, hanem párkapcsolati erőszakot és bűncselekményt. Opitz Barbi 

esete kapcsán megnézzük, jelenleg milyen jogi eszközei vannak a bosszúpornó hasonló áldozatainak, 

megmutatjuk, miért kritikus dolog tinikorban a sexting, és felidézzük a kiszivárgott házi pornók leghíresebb 

darabjait. 
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Kovács Gergely érsek: a Böjte atya gyermekotthonaiban történtek megerősítik, 

hogy szükség van a kiskorúak elleni abúzusok egyházon belüli kiszűrésére  
Cseke Péter, Tőkés Hunor. Transtelex. 2022.07.13. 

https://transtelex.ro/kozelet/2022/07/13/ersek-gyermekbantalmazas-kovacs-gergely-katolikus-egyhaz 

 

Még tart a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségen annak a gyermekvédelmi mechanizmusnak a kidolgozása, 

amelynek bevezetésére egy 2019-es rendeletében kötelezte az egyházmegyéket Ferenc pápa. Kovács Gergely 

érsek a Transtelexnek adott interjúban a késedelmet a pandémiával és az erőforrások hiányával magyarázta, de 

hangúlyozta, hogy „keményen dolgoznak rajta”. A Böjte atya otthonaiban történt gyermekbántalmazás-sorozat 

ugyanakkor szerinte megerősíti, hogy a kiskorúak elleni abúzusok megelőzésére és kiszűrésére az egyházon belül 

is szükség van. 

 

Iskolaőrök újabb száznegyvenegy intézményben  
Szabó Réka Zsuzsanna. Magyar Nemzet. 2022.07.12. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/iskolaorok-ujabb-szaznegyvenegy-intezmenyben  

 

További száznegyvenegy tankerületi iskola szeretne részt venni a 2020 őszén indult iskolaőrprogramban, az 

intézmények többségével hamarosan szerződést is köt a Belügyminisztérium. Jelenleg mintegy félezer 

köznevelési és szakképzési intézményben alkalmaznak iskolaőrt, a tapasztalatok kedvezők. Az elmúlt fél évben 

összesen hetvenegy helyszínen kellett intézkedniük az iskolaőröknek; előfordult, hogy a diákok közötti verekedést 

akadályoztak meg, agresszív szülőket fékeztek meg, de segítettek körözött személy rendőrkézre adásában is. 

 

A szexuálisan bántalmazott gyerek azért nem szól, mert nagyon kicsi, nagyon naiv, 

és fogalma sincs, mi történik vele  
Bodnár Judit Lola. 24.hu. 2022.07.10. 

https://24.hu/kultura/2022/07/10/berkesi-zsuzsa-interju-anoni-mara-jo-leszek-beszelj-rola-bun-vagy-bunhodes-gyerekkori-

szexualis-abuzus-bantalmazas/  

 

Van ennek a témának egy csendje. Magam sem tudnám ezt jobban megfogalmazni, igen. A gyerekkori szexuális 

abúzus máig tabu, így sokan nem tudják, hogy mondjanak valamit, hallgassanak, félrenézzenek, kérdezzenek? 

Nem tudnak hozzá viszonyulni. De van sok kollégám, aki azt mondta, hogy ez nagy dolog, sokan elolvasták ezt 

is, az előzőt is, és nem dőlt össze a világ. 

 

Sokkal kevesebb közmunkás lehet szeptembertől a falvakban  
Benics Márk. 444. 2022.07.11. 

https://444.hu/2022/07/11/sokkal-kevesebb-kozmunkas-lehet-szeptembertol-a-falvakban 

 

A jelenlegi közmunkaprogram augusztus 31-éig tart, azokkal a létszámokkal, amelyeket az elmúlt években is 

megkaptak keretként. A programot folytathatják szeptember elsejétől, nem lesz kimaradt hónap, de a létszámok 

drasztikusan csökkennek, a jelenlegi közmunkások többségét nem fogják tudni foglalkoztatni a jövőben. 
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Ezreket rövidít meg, hogy a kormány megszüntette a felnőttpelenkák tb-

támogatását  
Czékmán Bendegúz. Mérce. 2022.07.08. 

https://merce.hu/2022/07/08/ezreket-rovidit-meg-hogy-a-kormany-megszuntette-a-felnottpelenkak-tb-tamogatasat/ 

 

A NEAK döntése elsősorban azokat a társadalmi csoportokat érinti súlyosan, akinek a problémáival a kormány 

régóta nem hajlandó érdemben foglalkozni: ilyenek az idős betegek és a veleszületett fejlődési 

rendellenességekkel élők. 

 

Mit tehetünk szülőként, ha az óvodában vagy az iskolában bántják a gyerekünket? 
Peer Krisztina. Telex. 2022.07.08. 
https://telex.hu/eletmod/2022/07/08/peer-krisztina-pszichologus-tanacsok-iskolai-ovodai-zaklatas-bullying  

Minden szülő rémálma, hogy a gyerekét bántják. Hogy azzal jön haza az iskolából a kilencéves lánya, hogy „ma 

jó napom volt, mert a lányok szóba álltak velem”, vagy az éppen csak az első osztályt megkezdő gyereke azt 

meséli, hogy a fiúk az öltözőben lökdösik egymást vállal, és aki a földre esik, az veszít, és ő ma veszített. Hogy a 

kamasz lányának nem elég „menő” a cipője és a telefonja, ezért naponta kap gúnyos megjegyzéseket nemcsak 

magára, de a szüleire is. 

 

Ellátás helyett számmágia: Nem bővíti a kormány a gondozásra szoruló idősek 

bentlakásos otthonait  
Gulyás Erika. Népszava. 2022.07.06. 

https://nepszava.hu/3162394_nem-boviti-a-kormany-a-gondozasra-szorulo-idosek-bentlakasos-otthonait 

 

A minisztériumi válasz szerint szó sincs csökkenésről, sőt, az időskorúak otthonában, gondozóházában, a 

pszichiátriai betegek, a fogyatékosok, a szenvedélybetegek otthonaiban és a hajléktalan szállókon átmeneti és 

tartós ellátást igénybe vevők együttes létszáma 2020 és 2021 között, egy év alatt háromezer fővel bővült, 82 

ezerről 85 ezerre emelkedett. Ez igaz, azt az apró részletet azonban nem említette meg az államtitkár, hogy 

2015-ben még több mint 91 ezren és még 2019-ben is majdnem 90 ezren vettek igénybe valamilyen bentlakásos 

szolgáltatást, a visszaesés tehát összességében ebben a tekintetben is jelentős. 

 

Zaklatás szünet nélkül: a cyberbullying teljesen behálózhatja egy gyerek életét 
Vincze Barbara. Telex. 2022.07.01. 
https://telex.hu/eletmod/2022/07/01/zaklatas-szunet-nelkul-a-cyberbullying-teljesen-be-tudja-halozni-egy-gyerek-eletet  

 

A cyberbullying, azaz az online térben folyó kortárs zaklatás nehezebben 

megfogható, mint az iskolai bántalmazás, és rengeteg arca van a chatroomos 

beszólogatástól az állandó kéretlen Messenger-üzeneteken át más fotóinak illegális 

felhasználásáig. Sokszor nem önmagában álló jelenség, hanem a hagyományos 

iskolai zaklatás folytatása. A hatása gyakran rombolóbb, de ha felbukkan, könnyebb 

rendőrségi ügyet indítani. 

 

  

https://merce.hu/2022/07/08/ezreket-rovidit-meg-hogy-a-kormany-megszuntette-a-felnottpelenkak-tb-tamogatasat/
https://telex.hu/eletmod/2022/07/08/peer-krisztina-pszichologus-tanacsok-iskolai-ovodai-zaklatas-bullying
https://nepszava.hu/3162394_nem-boviti-a-kormany-a-gondozasra-szorulo-idosek-bentlakasos-otthonait
https://telex.hu/eletmod/2022/07/01/zaklatas-szunet-nelkul-a-cyberbullying-teljesen-be-tudja-halozni-egy-gyerek-eletet
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A hazai akadálymentesítés keretei és buktatói  
MEOSZ. 2022.07.01. 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2022/07/MEOSZ_szituacio_analizis_2022_honlapra-1.pdf 

 

…a környezethez való egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos műszaki és jogi dokumentumok pontatlansága, 

hiányosságai, információinak elavultsága alapvető problémát jelent. A beruházási folyamatok résztvevőinél az 

a hibás társadalmi szemlélet mutatkozik meg, amely az akadálymentesítéssel csak annak kötelezően előírt 

mértékéig foglalkozik, az egyetemes tervezés elve nem jelenik meg. A rehabilitációs szakemberek 

szakmagyakorlásának szinte teljesen hiányzó feltételrendszere a felelősségre is kihat, az elszámoltathatóság a 

generáltervezői oldalon jelentkezik, és az alapképzettség tág spektruma is vitás helyzetekhez vezethet. A 

hatóságok, ill. pályáztató állami szervek sem érvényesítik megfelelő mértékben a fogyatékos emberek egyenlő 

esélyű hozzáférését a környezethez, sokszor még abban az esetben sem, ha kifejezetten ezt célozza az adott 

beruházás. A szemléletben még mindig a környezet fizikai akadálymentessége, és a mozgássérült emberek 

környezethasználati igényeinek a kielégítésére előírt követelmények dominálnak. A szabványokat pedig, 

amelyekben egyéb szempontok is megtalálhatók, nem alkalmazzák és nem követelik meg a beruházási 

folyamatban. 

 

 

Bullying: Egy darabig az áldozat tűr, tűr, aztán robban 
Vincze Barbara. Telex. 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. 

 

 

 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2022/07/MEOSZ_szituacio_analizis_2022_honlapra-1.pdf
https://telex.hu/eletmod/2022/06/28/bekes-iskolak-a-bullying-megelozese-es-helyes-kezelese

