2022. AUGUSZTUS
A fia koponyáját betörő monori férfi ügye rávilágít, milyen fontos a bántalmazások
megfelelő kezelése
Bogdán Erik. Mérce. 2022.08.31.
https://merce.hu/2022/08/31/a-fia-koponyajat-betoro-monori-ferfi-ugye-ravilagit-milyen-fontos-a-bantalmazasok-megfelelokezelese/

Magyarországon sajnos a pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek, rendőrök nincsenek kiképezve arra,
hogy észrevegyék a bántalmazás jeleit, ahogy a hatóságok és bíróságok sincsenek ellátva megfelelően képzett,
a bántalmazási eseteket szakszerűen kezelni képes szakemberekkel. Nincsen egységes protokoll a családon
belüli és párkapcsolati erőszak kezelésére, így számos esetben következmények nélkül folytatódik a bántalmazás,
vagy azt épp az elvileg védelmet jelentő intézményrendszer folytatja.

Spórolni….de hogyan?
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.08.29.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/08/28/852-sporolni-de-hogyan/

A segítés egyre nehezebbé válik. Állami tervezést a leszakadó családok irányában sem látni, a segítő civil
szerveztek esetében sem. Persze vannak kivételek most is. A leszakadók és a velük foglalkozó (nem egyházi) civil
szervezetek egy lapra kerülnek. Oldják meg a problémáikat egyedül. Ha meg nem megy… hát akkor…

Rezsiválság: Bezárhatnak a szociális intézmények, hajléktalanná válhatnak a
sérültek
Muhari Judit. Népszava. 2022.08.28.
https://nepszava.hu/3167443_rezsivalsag-bezarhatnak-a-szocialis-intezmenyek-hajlektalanna-valhatnak-a-serultek

Utcára is kerülhetnek sérült, fogyatékossággal élő, önálló életre képtelen
emberek, miután a szociális intézmények vezetőinek fogalmuk sincs arról,
hogyan, miből gazdálkodják majd ki a rezsiemeléssel járó többletkiadást.
A saját otthonukban élő rokkantak is attól tartanak, télen megfagynak.
Hiába tiltakoznak a szakmai és civil szervezetek, a kormány egyelőre nem
reagál. Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei
Egyesületének elnöke úgy fogalmazott: 40 éve dolgozik ezen a területen,
de ennyire kilátástalan még soha nem volt a helyzet.
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Elszáll az utolsó szalmaszál, ezrek juthatnak koldusbotra, ha az Orbán-kormány
szeptembertől kirúgatja a közmunkásokat
Balassa Tamás. Népszava. 2022.08.28.
https://nepszava.hu/3167444_kozmunka-kirugas-orban-kormany

A begyűrűző pénzügyi válság negatív munkaerőpiaci hatásai ellenére várhatóan ősztől csökkenti a
közfoglalkoztatottak számát a kabinet. Bár pontos számot nem tudni, a májusi 76 ezernél akár tízezerrel
kevesebben, szeptembertől csak az ország ötödében dolgozhatnak közmunkások az önkormányzatoknak. A 4,7
millió fő körüli foglalkoztatási rekord idején ez teljesen rendjén van, mondják a derűlátók, hozzátéve, a
versenyszféra felszívta a dolgozni képes embereket, nincs szükség kövérebb keretre. És némi igazság van is
ebben. A baj akkor van, ha kinézünk a számok mögül (vagy benézünk mögéjük), és megmutatja magát a pőre
valóság maga. Ezrek juthatnak koldusbotra, ha az egyetlen szóba jöhető megélhetésüket elvesztik.

Napi 10-12 órában, építkezéseken dolgoztatott tinédzsereket két ócsai férfi
Mészáros Juli. 444. 2022.08.23.
https://444.hu/2022/08/23/napi-10-12-oraban-epitkezeseken-dolgoztatott-tinedzsereket-ket-ocsai-ferfi

A rendőrséget egy 15 éves gyerek szülei értesítették, miután a fiú 2022 júliusában otthagyta ócsai szálláshelyét,
és elmondta, hogy ott miket élt át. A fiú nem sokkal korábban ment több, hasonló korú társával keletmagyarországi lakóhelyéről Ócsára. A rendőrség közleménye szerint „a szegény sorsú, sokszor
mélyszegénységben élő, kiszolgáltatott fiatalok számára csábító ajánlat volt az átlagosnál egyébként jóval
alacsonyabb bér, így önként vállalták az ország másik felébe utazást és munkavégzést”.

Még egyszer az online oktatásról
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.08.21.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/08/21/851-meg-egyszer-az-online-oktatasrol/

A motivációt fenntartani – és ezt minden pedagógus tudja, aki megfordult már szegregálódó vagy szegregált
iskolában- még akkor is borzasztó nehéz, ha személyes jelenlét van, személyes kontaktus, odafigyelés. Hogyan
várhatnánk el a motivációt otthon olyan gyerekektől, akiknél ez normál iskolaidőben is ingadozik? Elsőben,
másodikban pedig azt hiszem, társadalmi státusztól függetlenül nagyon fontos a pedagógus személyes jelenléte,
hatása, hogy megalapozódjanak azok a készségek, amelyek egy osztályban a tanuláshoz szükségesek. Azok a
szociális készségek, amelyekre később építhetünk, azok is csak közösségben fejleszthetők.

Brüsszelezéssel és baloldalazással válaszolt Rétvári Bence a csőd szélén álló
szociális intézmények kérdéseire
Fazekas Lázár Benjámin. Mérce. 2022.08.19.
https://merce.hu/2022/08/19/brusszelezessel-es-baloldalazassal-valaszolt-retvari-bence-a-csod-szelen-allo-szocialis-intezmenyekkerdeseire/

„Felhívom figyelmét, hogy a Kormány minden döntésénél szem előtt tartja a szociális és gyermekvédelmi ellátás
működőképességének megőrzését, és a továbbiakban is egyeztetéseket folytat a terület képviselőivel. Ahogy
eddig is, úgy a továbbiakban is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy hazánk üzemanyag-ellátása,
a magyar lakosság jóléte, a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer müködöképessége biztosított legyen
annak ellenére is, hogy a jelenlegi háborús helyzet Európa minden országában nehézségeket okoz.”
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Kieshetnek az ellátásból a gondoskodásra szorulók
Klubrádió. Esti Gyors. 2022.08.18.
https://www.klubradio.hu/adasok/kieshetnek-az-ellatasbol-a-gondoskodasra-szorulok-128536

A civil szervezetek döntő többségének semmilyen pénzügyi tartaléka nincs. Ezen
intézmények már a szeptember-októberi időszakban elkezdhetnek bezárni vagy a
kapacitásukat csökkenteni. Amíg az önkormányzatok fizetőképesek, addig azok
megpróbálhatják életben tartani a saját intézményrendszerüket, ugyanakkor a
nonprofit, illetve a civil fenntartású intézmények komoly finanszírozási
problémákkal nézhetnek majd szembe.

Már idén ősszel elkezdhetnek bezárni a szociális intézmények a rezsiválság miatt
Bogatin Bence. Mérce. 2022.08.17.
https://merce.hu/2022/08/17/mar-iden-osszel-elkezdhetnek-bezarni-a-szocialis-intezmenyek-a-rezsivalsag-miatt/

A közfeladatot ellátó szociális és gyermekvédelmi intézmények biztosan nem tudják kifizetni az energia és a
benzin piaci árát a jelenlegi és a 2023-ra tervezett költségvetési forrásokból – ez derül ki a Szociális Munkások
Magyarországi Egyesülete (SzMME) és a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) adatgyűjtéséből. A két szakmai
szervezet azt követően indította el a felmérést a szociális szektor szolgálatatói körében, hogy július 31-én levelet
írtak a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak a rezsiköltségek változásának szolgáltatókra gyakorolt
hatásával kapcsolatban.

Munkaerőpiaci folyamatok, 2022. I. negyedév
KSH. 2022.08.15.
https://www.ksh.hu/s/kiadvanyok/munkaeropiaci-folyamatok-2022-i-nev/index.html

Az egészségügyi és szociális szektorból 1 évvel ezelőtthöz képest 12 ezer ember tűnt el. Az oktatásból 11,4 ezer
fő. Az egészségügyi ás szocociális szektorban 9100 üres álláshelyet tartanak nyilván, az oktatásban 66-at az I.
negyedév végén, mindkét területen jelentős növekedést mértek.

Rabszolgaként akartak tartani
Csatári Flóra Dóra. Telex. 2022.08.15.
https://telex.hu/kulfold/2022/08/15/nagy-britannia-london-idosellatas-gondozas-apolas-magyar-ingazok-kutatas

Az Egyesült Királyságban folyamatosan munkaerőhiány van idősgondozókból, bentlakásos ápolókból. Ezt a
brexit ellenére is külföldiekkel, többek között magyarokkal igyekeznek pótolni. Kint a magyar fizetésekhez képes
lényegesen jobban lehet keresni, és általában sokkal jobb a rendszer, de azért ott sincs kolbászból a kerítés. Sőt,
egy friss jelentés súlyos problémákra és a modern kori rabszolgaság veszélyére hívja fel a figyelmet.
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„Az infláció el fog múlni, mi meg akkor is itt leszünk”
Ungár Tamás. Népszava. 2022.08.16.
https://nepszava.hu/3166407_inflacio-rezsi-tuzifa-dragulas-baranya-orban-kormany-fidesz

A férfi nehézgépkezelő, de szakmájában sosem dolgozott,
tíz éve közmunkás. Felesége állástalan, szociális segélyt
kap, így a família összjövedelme a családi pótlékkal együtt
150 ezer forint. Hogy ebből miképp lehet kijönni, honnan
lesz pénz például iskolakezdésre, rejtély. Lászlónak van egy
autója, aminek két éve lejárt a műszakija, a pandémia
miatt eddig mehetett enélkül is, immár ennek vége. Az
autó vizsgára készítésére 200 ezer kellene. Nincs. A 19 éves
kocsival vasat is járt gyűjteni a férfi, abból bejött havi 3040 ezer, emellett korábban rendszeresen vitte az autó
nélküli szavaiakat vásárolni, ügyeket intézni, ebből volt
némi bevétele, ám ez is odalett.

A magyar fiatalok hétköznap 6-7, hétvégén 10-12 órát neteznek, és jórészt a
közösségi médián lógnak
Balázs Zsuzsanna. Qubit. 2022.08.16.
https://qubit.hu/2022/08/16/a-magyar-fiatalok-hetkoznap-6-7-hetvegen-10-12-orat-neteznek-es-joreszt-a-kozossegi-medianlognak

A társadalmi státusz, a kulturális környezet és a család jövedelmi helyzete befolyásolja elsősorban, hogyan alakul
a kamaszok és a gyerekek médiafogyasztása. A tudatos kimaradás, az önkorlátozás, a mainstreamétől eltérő
fogyasztói gyakorlat a jó anyagi körülmények között, elsősorban nagyvárosokban és értelmiségi családokban
nevelkedő Z generációsok jellemzője.

Pénz nincs, csak a furkósbot, kétségbeejtő helyzetben vannak a magyarországi
szociális otthonok
Gulyás Erika. Népszava. 2022.08.15.
https://nepszava.hu/3166341_magyarorszag-tarsadalom-szocialis-otthonok-tamogatas

Tiszakeszi község jövő év végéig kapott engedélyt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivataltól, hogy
szakképzett személyzetet találjon a szociális konyhája működtetéséhez. Ez az utolsó bejegyzés a Szociális Ágazati
Portál augusztus elején frissített sajátos szégyenlistáján, amelyre azok a szolgáltatók kerülnek fel, amelyeknél
valamilyen jogsértést találnak a hatósági ellenőrök. A lista alapján az látszik, hogy az ellenőrzések esetlegesek
és területileg nagyon egyenetlenül oszlanak meg az ország egyes térségei között, ráadásul a szakmai hibák súlya
is nagyon eltérő. Az is kiderül, hogy idén a korábbi éveknél magasabb lesz a működési gondokra figyelmeztető
döntések száma. Míg tavaly összesen 56 ilyen volt, addig idén csak az első félévben már 40 új eset került fel a
listára.

4

Elfogult volt a Sára Botond vezette kormányhivatal vizsgálata a Kúria szerint a Pesti
úti idősotthon ügyében
Kerényi György. Szabad Európa. 2022.08.15.
https://www.szabadeuropa.hu/a/elfogult-volt-a-sara-botond-vezette-kormanyhivatal-vizsgalata-a-kuria-szerint-a-pesti-utiidosotthon-ugyeben/31989263.html

A Pesti úti idősek otthonának dolgozóit és fenntartóját, a Fővárosi Önkormányzatot a Covid-járvány első
hullámában keményen támadta és halálgyárként stigmatizálta a Fidesz és sajtója. Most jogerős bírósági döntés
mondta ki, hogy a politikai kampányuk legitimálására született kormányhivatali eljárás elfogult volt.

„Minden épület az eredetileg tervezett funkciót fogja betölteni" – Reagált a
lakóotthonokról írt cikkünkre a projektgazda
Polgár Tóth Tamás. Debreciner. 2022.08.15.
https://www.debreciner.hu/cikk/10922_minden_epulet_az_eredetileg_tervezett_funkciot_fogja

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a cikkünkben olvasható félreérthető és téves állításokról ír, de nem
nevezték meg, hogy pontosan mely mondatainkat kifogásolják. Közölték, hogy a 2017-ben indított 22
férőhelykiváltó program keretében eddig 92 helyszínen összesen 1092 személy költözhetett be az új lakásokba,
de azt már nem árulták el, hogy melyik konkrét projektek esetében, milyen településeken történtek a
beköltözések.

A polgármester csapott le a bajba került család házára, kisgyerekeikkel mehetnek
isten hírével
Kozák Dániel, Mohos Márton. 24.hu. 2022.08.15.
https://24.hu/belfold/2022/08/15/beb-brunner-imre-polgarmester-arveres-ingatlan-vegrehajtas/amp/

Egy kis Veszprém megyei faluban, Bében elárverezték egy négygyerekes család házát. A vevő Brunner Imre
polgármester, aki egyedül licitált az épületre, így a kikiáltási áron, 3 millió forintért vehette meg azt, és haladékot
sem ad a családnak az ingatlan elhagyására.

Honnan indulunk?
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.08.15.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/08/15/850-honnan-indulunk/

A szegénység szintjeit nagyon fontos figyelembe venni, amikor véleményt formálunk. Mert nagyon nem mindegy,
hogy mennyire mélyről indul valaki. Hogy volt-e pl. legális munkája a szülőnek, vagy sem. Alapvető viszonyulás
ez a rendszerességhez, felelősséghez, tervezéshez. Így a tanuláshoz és a pénzhez is. Ha nem legális, alkalmi
(fekete)munka, az is más, és az is, ha mindez egyértelműen a bűnözéshez kötődik. Ahol munkaviszonyban
dolgozik a szülő, egyértelműen más lesz a gyerekek viszonyulása is.
Aztán itt van az iskolázottság. Hány osztálya van, meddig jutott az iskolában? Ahol szakmája van a szülőnek, és
abban dolgozik, az egy újabb szint. Mert a szakma, az több tanulást jelent. Szakértelmet, plusz tudást valamihez.
Ahol olvasott a szülő, ott a gyerek is másképp viszonyul az olvasáshoz. A tudáshoz, az információkhoz. A
lehetőségekhez.
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Bajban a hajléktalanszállók az emelkedő rezsiköltségek miatt, a kormánytól várnak
támogatást
Zalavári Noémi. RTL.hu. 2022.08.14.
https://rtl.hu/hirado/2022/08/14/hajlektalanszallok-magas-rezsi-nyilt-level

Van olyan hajléktalanszálló, amely fizetésképtelenné válhat, ha a kormány nem ad támogatást az emelkedő
rezsiköltségekre. A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke szerint az egész ágazatban nagy a
baj, ezért levélben kérték, hogy a kormány mielőbb egyeztessen velük. Több tucat szakmai szervezet csatlakozott
hozzájuk. Választ azonban nem kaptak. Ahogy mi is hiába kerestük a kabinetet az ügyben, érdemi választ nem
kaptunk.

Szakértői egyeztetések indultak az egyházakkal is rezsiügyben
Joó István. Mandiner. 2022.08.13.
https://mandiner.hu/cikk/20220813_egyhaz_rezsikerdes_egyeztetes

Fabiny Tamás szerint utólag igazolódik, helyesen gondolta úgy az evangélikus egyház, hogy mértéket tartson az
intézmények átvétele terén. Számoltak ugyanis azzal: a fenntartásnak eljöhet később a böjtje.

Bármekkora az infláció, a legszegényebbek bérét akkor is emelni kell
Bogdán Erik. Mérce. 2022.08.12.
https://merce.hu/2022/08/12/teljesen-mindegy-hogy-mekkora-a-valsag-a-legszegenyebbek-beret-akkor-is-emelni-kell/

„Azt gondoljuk, hogy az idei év sok nehézséget okoz az alacsony keresetűeknek, ők érzik a legjobban az inflációt,
ezért mi úgy gondoljuk, hogy a minimálbéreket kompenzálni, növelni kell. Én azt gondolom, hogy a minimálbér
kérdését le kell választani a béremelés kérdéséről. Vannak olyan szektorok, ahol nem téma a minimálbér, nem
kell ahhoz viszonyítani a béreket. A bankszektorban biztos nem kell ahhoz viszonyulni, hogy mekkora a
minimálbér. A minimálbéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak érzik igazán az inflációt”

Küzdelem az állampárttal - roma magyarok helyzete '45 és '89 között
Partizán. 2022.08.11.
https://youtu.be/gi5r-CY8xyI

Ebben a Partizáninfóban azt járjuk körül, hogy a 2. világháború
és a rendszerváltás közötti rezsimek, különösen a Kádárrendszer, milyen - sok esetben: rasszista - politikákat dolgozott
ki és alkalmazott azokkal a cigánynak számító magyarokkal
szemben, hogy hogyan próbálta őket megbélyegezni (pl: fekete
színű személyi igazolvánnyal), elnyomni (kulturális szervezeteik
szétverésével és lenyúlásával) és háttérbe szorítani a
társadalom többsége számára ugrásszerűen fejlődő jóléti
intézményekben (pl: lakhatás, oktatás), ezenkívül bemutatjuk
azt is, hogy romaságukat büszkén vállaló magyarok hogyan próbáltak mindez ellen - gyakran sikerrel - fölvenni
a harcot.
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Évek óta üresen állnak az európai uniós milliárdokból megépített lakóotthonok
Hajdú-Bihar megyében
Polgár Tóth Tamás. Debreciner. 2022.08.11.
https://www.debreciner.hu/cikk/10883_evek_ota_uresen_allnak_az_europai_unios_debreciner

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
honlapján
olvasható
információk
szerint
Magyarországon még egyetlen 2017-ben indult
férőhelykiváltó programot sem fejeztek be.
Kérdeztük a szervezetet a hajdú-bihari projekt
csúszása miatti költségnövekedésről, de azt
válaszolták, hogy ezt csak a megvalósulás, a
legfrissebb határidő szerint december 31. után
lehet „számszerűsíteni”. Vannak házak, amelyek
már 2019-re elkészültek, de máig nem költözhetett
beléjük egyetlen fogyatékossággal élő, pszichiátriai
vagy szenvedélybeteg sem.

Hol mennyit kell dolgozni ahhoz, hogy ne szegényedj el?
Szabó Attila. Qubit. 2022.08.09.
https://qubit.hu/2022/08/09/hol-mennyit-kell-dolgozni-ahhoz-hogy-ne-szegenyedj-el

Az Eurostat adatai megerősítik azt a közhelyet, hogy a legtöbb országban az alacsony vagy nagyon alacsony
munkaintenzitás komoly szegénységi kockázatot jelent. Alacsony vagy nagyon alacsony munkaintenzitásúként
kezel az Eurostat egy háztartást, ha a benne élő munkaképes korúak a teljes idejű foglalkoztatáshoz képest a
vizsgált időszakban kevesebb mint a munkaórák 20 (nagyon alacsony) vagy 45 (alacsony) százalékát töltötték
fizetett munkával. Tehát ha például 2020-ban egy kétkeresős családban csak az egyik felnőtt dolgozott és csak
félállásban, akkor őket a lehetséges munkaidejük negyedének (25 százalékának) kitöltésével alacsony, de nem
nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásként kezelik.

A foglalkoztatás sikere
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.08.09.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/08/09/849-a-foglalkoztatas-sikere/

Most jól működik minden. Külső irányítók vannak, akiknek tudása nagyobb, mint az övéké, akik tudnak figyelni
a munka minőségére, tempójára, a szabályok betartására. Akik meglátják azt, amire nekik nincs szemük,
figyelmük. Ők is jól érzik így magukat, mert nincsenek olyan felelősséggel terhelve, aminek nem tudnak
megfelelni. Közben persze ívet adunk az előrelépésnek, egyénileg is, sok pozitív visszacsatolással.
Ennyit tudunk elérni azokkal a felnőttekkel, akiknek sem az oktatás, sem a saját család nem adott elég tudást.
Ezt fel kellett ismernünk, be kellett látnunk. Bármennyire szép lenne azt hinni, hogy ennél többre jutunk majd. De
nagyon fontos kép ez, mert pontosan láttatja, mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni az iskolában ahhoz, hogy
a gyerekek felnőve eredményesebb munkavállalók legyenek.
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Nemcsak hogy sokszor silányak, de egyre nehezebb is hozzáférni a gyógyászati
segédeszközökhöz
Kocsis Árpád. Mérce. 2022.08.08.
https://merce.hu/2022/08/08/nem-csak-sokszor-silanyak-de-egyre-nehezebb-is-hozzaferni-a-gyogyaszati-segedeszkozokhoz/

Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) adatai szerint idén már 50 terméket hívtak vissza a gyártók vagy a
forgalmazók a támogatotti körből. A legtöbbször azért, mert azon az áron, amit az egészségbiztosító
megszabott, a gyártó vagy a forgalmazó képtelen volt értékesíteni a gyógyászati segédeszközeit (gyse), noha
erre kötelezettséget vállalt. Sokat elárul a magyarországi egészségügyi eszközök gyártásáról, hogy a gyse-ellátás
csaknem 100 százaléka importból származik.

Generációkon át öröklődik a szegénység, az Orbán-kormányok pedig még erősítik
is ezt a jelenséget
Gulyás Erika. Népszava. 2022.08.08.
https://nepszava.hu/3165651_molnar-laszlo-gyerekvedelem-magyarorsza-szegenyseg-interju

Korábban még a legszegényebbek is fel tudtak állítani valamilyen stratégiát, hogy hogyan tudnak megélni egyik
hétről, vagy napról a másikra, most azonban ugyanannyi bevétel mellett minden sokkal többe kerül. Nincs jobb
helyzetben a teljes szociális szektor és benne a gyermekvédelem intézményhálózata sem, de az itt dolgozók sem
kapnak semmilyen kedvezményt vagy kompenzációt az energiaárakra. Ha kicsit tovább lépünk, látjuk a szörnyű
híreket, hogy iskolák térjenek át fatüzelésre. Én abban reménykedem, hogy csak átmeneti lépésként duplázta
meg a kormány a hit- és erkölcstan oktatásra fordított milliárdokat, s ugyanilyen gyorsan át is tudja majd
csoportosítani a szükséges pénzt az intézmények fűtésére.

Óvszert a szexboltból? – Az Orbán-kormány mindent bevet a korai
családalapításért, megvédik a gyerekeket a szexuális neveléstől is
Muhari Judit. Népszava. 2022.08.07.
https://nepszava.hu/3165559_szexualitas-csaladalapitas-felvilagositas-orban-kormany-gyerekek-tarsadalom

Újabb milliárdok jutnak hit- és erkölcstanoktatásra, egy
e heti kormányhatározat szerint csaknem duplájára nő
az erre fordítható keret. Arra egyelőre nincs válasz, mi
az oka és a célja ennek a bőkezűségnek. Lenne miről
beszélgetni ezeken az órákon, hiszen a magyar
kamaszok többsége magára marad a párkapcsolatot,
fogamzásgátlást, vagy épp a családtervezést érintő
kérdéseivel. Ha a szüleikkel sem tudnak erről beszélni,
jószerével egymástól, a netről vagy a pornóból szerzik a
szexuális műveltségüket. Az oktatásban annak ellenére
nincs helye ennek a témának, hogy már 12 éves kortól
legálisan létesíthetnek nemi kapcsolatot a gyerekek.
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3 éve várják, hogy beköltözhessenek az uniós pénzből épített szociális
bérlakásházba
Moskovics Judit. RTL.hu. 2022.08.05.
https://merce.hu/2022/08/05/kivagjuk-magyarorszag-erdeit-de-a-raszoruloknak-igy-sem-fog-jutni-teli-tuzelo/

A szakértő úgy látja, a mostani formájában az intézkedés veszélyezteti az ökoszisztémát, kiváltképp az erdők
biodiverzitását, hisz a fanövekedés idejében is lehet mostantól kitermelni. Ebben az időszakban a madarak,
kisemlősök is különösen veszélyeztetettek. Lapunknak elmondta, hogy erdeink egészsége egyébként is romló
tendenciát mutat (mostanra Magyarország erdeinek csupán egynegyede tekinthető egészségesnek), az
intézkedés ezt és az inváziós fajok terjedését fogja felgyorsítani.

3 éve várják, hogy beköltözhessenek az uniós pénzből épített szociális
bérlakásházba
Moskovics Judit. RTL.hu. 2022.08.05.
https://rtl.hu/hirado/2022/08/05/szocialis-berlakashaz-ujpesti-csaladok

Túl szép volt, hogy igaz legyen – ezt mondták
a híradónknak azok az újpesti családok,
amelyek
3
éve
várják,
hogy
beköltözhessenek az uniós pénzből épített
29
lakásos
vadonatúj
szociális
bérlakásházba. A tavaly még mintaként
bemutatott épületbe csak 2 család költözhet
szociális alapon. Az önkormányzat az uniós
pályázatot
felügyelő
minisztériumra
hivatkozik, ahonnan egyelőre nem reagáltak
megkeresésünkre.

A legszegényebbek szívhatnak először a rezsicsökkentés korlátozásával
Sarkadi Zsolt. Csatári Flóra Dóra. Telex. 2022.08.05.
https://telex.hu/belfold/2022/08/05/rezsicsokkentes-csokkentese-tudnivalok-gyorstalpalo

Augusztus 1-jétől előre fizetős villamos energia esetén két vásárlás között eltelt napok alapján érvényesül a
kedvezmény. Vagyis az éves kedvezményt elosztva, minden napra jut egy bizonyos mennyiségű kedvezményes
áram, amelyet fel kell szorozni a két vásárlás között eltelt napok számával. Az így kapott kedvezményes
mennyiséget meghaladó fogyasztás felett a többi fogyasztási formához hasonlóan lakossági piaci árat kell fizetni
az adott időszakban.
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Spórolnak a közmunkán is, szeptemberben indul a tízezer fős leépítés
Gulyás Erika. Népszava. 2022.08.04.
https://nepszava.hu/3165338_kozmunka-leepites-magyarorszag-belugyminiszterium

A 3155 magyar településből 745 olyan marad, ahol szeptember elseje után
is működik a hagyományos közfoglalkoztatás, a többiben azonban nem. A
kormány évek óta folyamatosan csökkenti a közmunkások létszámát, ez
folytatódik jövőre is. Idén 120 milliárd forintot szánnak közfoglalkoztatási
programokra, a lehetséges 84 ezer álláshelyen 74 és félezer ember dolgozik.
A 2023-as költségvetésben az ideinél tízezerrel kevesebb, csak 65 ezer fős
várható átlaglétszámmal számolnak, 110 milliárd forintot különítettek el
erre a célra.

Herczog Mária: sikerült mindenkit szembe fordítani, bár együtt kellene kiabálni
Németh-Kállai Szilvia. HírKlikk. 2022.08.03.
https://hirklikk.hu/kozelet/herczog-maria-sikerult-mindenkit-szembe-forditani-bar-egyutt-kellene-kiabalni/401905

Magyarországon a két felsőfokú végzettségű felnőttből és két gyerekből álló család, ahol mondjuk az egyik
rendőr, a másik védőnő, pedagógus, szociális munkás, közalkalmazott, nos, ez a család már a szegénységi küszöb
alá csúszik. Nem kell ahhoz a közvélemény szerinti szegénységben élni munkanélküliként vagy alacsony
végzettséggel, hogy nagyon súlyos anyagi problémákkal küzdjenek. Akkor is napi megélhetési gondjaik lehetnek,
akár egy nagyobb kiadás, például háztartási gépcsere, vagy betegség, családtagok kisegítése, megoldhatatlan
feladatokat jelent anyagi értelemben is. Bármilyen nyaralás, a gyerekek iskolakezdése, téli ruha, cipő vásárlása
sokszor kölcsönfelvétellel megy csak, ami nem az ő szégyenük. A dolgozói szegénység problémája egyre
súlyosabb az Európai Unió tagországaiban is.

Piaci áron számítja a legszegényebbeknek az
áramot az MVM
Tamásné Szabó Zsuzsanna. 2022.08.03.
https://24.hu/fn/gazdasag/2022/08/03/rezsicsokkentes-aram-eloretoltos-mero-feltoltokartya-piaci-aron/

Több helyről is arról kaptunk jelzést, hogy az MVM
feltöltőkártyás villanyórái piaci áron számolnak augusztus
elseje óta. Vagyis éppen a legszegényebb embereknek mérik
a legdrágábban az áramot, azoknak, akik semmiképpen
nem akarnak többet fogyasztani egy meghatározott
mennyiségnél, nehogy hátralékuk legyen.
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Egymillió ember gondozása válhat
lehetetlenné a megemelt rezsi és
üzemanyagárak miatt – állítják a
szakmai szervezetek
ATV. 2022.08.03.
https://www.atv.hu/videok/20220803/egymillio-embergondozasa-valhat-lehetetlenne-a-megemelt-rezsi-esuzemanyagarak-miatt-allitjak-a-szakmai-szervezetek

Az ATV Start vendégei Majoros Viktória gyógytornász, koordinátor és Mihály Bulcsú elnökségi tag, Szociális Munkások
Magyarországi Egyesülete.

Egymillió szociális gondozott ellátása
került veszélybe?
ATV. 2022.08.02.
https://www.atv.hu/videok/20220802/egymillio-szocialisgondozott-ellatasa-kerult-veszelybe

Több mint 100 szervezet lobbizik Európában a szexuális és reproduktív jogok
megvonása érdekében
Czékmán Bendegúz. Mérce. 2022.08.02.
https://merce.hu/2022/08/02/tobb-mint-100-szervezet-kuzd-europaban-a-szexualis-es-reproduktiv-jogok-visszavagasaerdekeben/

Szélsőjobboldali politikusok és véleményformálók gyakran és szívesen beszélnek arról, hogy különböző rejtélyes
lobbicsoportok jól szervezett, erőforrásokban bővelkedő összeesküvést forralnak évtizedek óta annak érdekében,
hogy a normális emberekre erőltessék a „globalizmus”, „a fajok keveredése” és a „szivárványpropaganda”
jellemezte ideológiájukat. A fentiekből azonban látszik, hogy ezek a szélsőséges szervezetek dollár százmilliókat
költenek a nők önrendelkezéshez való jogának csorbítására és a szexuális kisebbségek elnyomására

„Elveszítjük a gyerekeket az új iskolaérettségi rendszerrel és a rossz Nemzeti
Alaptantervvel”
Jakab-Abonyi Noémi. Szabad Európa. 2022.08.03.
https://www.szabadeuropa.hu/a/elveszitjuk-a-gyerekeket-az-uj-iskolaerettsegi-rendszerrel-es-a-rossz-nemzeti-alaptantervvelgyarmathy-eva/31928460.html

Az integráció fából vaskarika, ha az iskola nem idomul a gyerekekhez, és az atipikus, sajátos nevelési igényű
gyerekeket változatlan rendszerbe próbálja visszatuszkolni, amivel mindenkinek, a gyereknek, a pedagógusnak,
a többi gyereknek, de még a társadalomnak is árt. Főleg úgy, hogy közben egyre több az atipikus gyerek, és
lassan nem őket kellene integrálni, hanem a tipikusakat hozzájuk.
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A 3Sz és a SzMME levele a rezsiköltségek növekedésével kapcsolatban
SzMME blog. 2022.07.31.
https://szmme.hu/2022/07/31/3sz-szmme-levele/

A fenti folyamat előre látható következménye,
hogy már az őszi időszakban várható a
szolgáltatások
hozzáférhetőségének
és
kapacitásainak korlátozása, az ellátások
megszüntetése, egyes helyeken a dolgozók
elbocsájtása. Több szolgáltató (különösen a civil
szektorban) pedig egyértelműen csődközeli
helyzetbe kerülhet a közeljövőben. Ennek a
helyzetnek az előidézése nem lehet egy
kormányzati
intézkedésnek
sem
célja,
mellékhatása vagy következménye. A probléma
mértékét jelzi, hogy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben közel százezer ember dolgozik, és
közel egymillió emberről gondoskodik különböző szolgáltatások nyújtásával, ezzel egyike a legnagyobb
közszolgálati rendszereknek. Ennek a rendszernek a működése pedig most veszélybe került.

12

