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2023. JANUÁR 
Ennek a télnek a legnagyobb kérdése, hogy hány áldozata lesz a hidegnek 
Gulyás Erika. Népszava. 2023. január 02. 
https://nepszava.hu/3180602_ennek-a-telnek-a-legnagyobb-kerdese-hogy-hany-aldozata-lesz-a-hidegnek-veli-a-szocialis-
szakmai-szovetseg-vezetoje 

 

Az idősek, fogyatékosok, szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása, a családvédelmi 

és gyermekjóléti intézmények működtetése megnehezült, mert az épületeket akkor is fűteni 

kellene, ha kis létszámú klienssel, 10-20 fővel dolgoznak. Lehetetlen az eddig megszokott 

formában megtartani az alapszolgáltatásokat a rezsidíjak megemelése miatt, a támogató 

szolgálatokat pedig az üzemanyag drágulása miatt. 

Ha az egyén és a család felelősségét hangsúlyozzuk, a társadalmi szolidaritás elpárolog. 

Közben pedig az emberek beleszületnek, benne élnek egy családi környezetben, s ha itt nagy 

hiányok vannak, nincs elég pénz élelemre, fűtésre, megfelelő meleg ruhára, ráadásul egy 

idős vagy beteg emberről van szó, akkor sem ő, sem a családja nem képes gondoskodni 

róla. 

 

Bende Anna: Krízishelyzetben nem esünk kétségbe 
Partizán podcast. 2023. január 03. 
https://open.spotify.com/episode/0J7j3I1V4ygg40DN6dbC0r   

 

Mi az a lakhatás szemléletű szociális munka? Miért ellentétes a szociális munka alapelve a 

karitatív munkáéval, és miért káros, ha egy társadalom úgy gondolja, hogy jótékonysággal 

minden problémát meg lehet oldani? Miért kevésbé megbecsült a szociális munkás társadalmi 

megítélése még a tanárénál is Magyarországon? 

 

 

Létminimumot garantáló alapjuttatás segítene a szegényeken 
Boros Tamás. Telex. 2023. január 05. 
https://telex.hu/velemeny/2023/01/05/segithet-e-a-szegenyeken-az-automatizalt-segelyezes-egyensuly-intezet  

 

Magyarország továbbra is az Európai Unió legszegényebb tagállamai közé tartozik, 

és a növekvő infláció, az energiaválság, a költségvetési kiigazítások, az uniós 

források befagyasztása, valamint a magyar gazdasági növekedés várható 

stagnálása nagy valószínűséggel megakasztja a korábbi tendenciákat. Mindez már 

középtávon is a magyarországi szegénység újbóli növekedéséhez vezethet. Mit 

tehetne és hogyan ennek megakadályozására az állam? 

 

https://nepszava.hu/3180602_ennek-a-telnek-a-legnagyobb-kerdese-hogy-hany-aldozata-lesz-a-hidegnek-veli-a-szocialis-szakmai-szovetseg-vezetoje
https://nepszava.hu/3180602_ennek-a-telnek-a-legnagyobb-kerdese-hogy-hany-aldozata-lesz-a-hidegnek-veli-a-szocialis-szakmai-szovetseg-vezetoje
https://open.spotify.com/episode/0J7j3I1V4ygg40DN6dbC0r
https://telex.hu/velemeny/2023/01/05/segithet-e-a-szegenyeken-az-automatizalt-segelyezes-egyensuly-intezet
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“A magyar közoktatás megszűnt létezni.” - 
Radó Péter a Klubrádióban 
Herskovits Eszter, Selmeci János. Klubrádió. 2023. január 12. 
 https://youtu.be/GMClq4GhLuo  

 

Reggeli Személy 2023. január 12-i adásában Herskovits Eszter 

és Selmeci János Radó Péter oktatáspolitikai elemzővel 

beszélgetett. 

 

Piroska néni utolsó kívánsága, hogy fogyatékos gyermeke közelében éljen, de hosszú a 
várólista és kevés a férőhely a szeretetotthonban 
Muhari Judit, Népszava. 2022. január 15. 
https://nepszava.hu/3181814_radeczky-piroska-szeretetotthon-utolso-kivansag-fogyatekos-gyermek  

 

Szeretne közel lenni mozgás- és értelmi sérült fiához a Budapesten élő, 82 éves Radeczky 

Piroska. Az édesanya öt éve minden követ megmozgat azért, hogy 62 éves gyereke egy 

200 kilométerre lévő intézményből a fővárosba költözhessen. Ám olyan a hosszú 

várólista, hogy egyelőre nem is látszik, ez mikor történhetne meg. Kevés az intézményi 

férőhely, de azoknak a halmozottan sérült felnőtteknek a sorsa sem rendeződik, akik 

másodfokon pert nyertek az állammal szemben a kis létszámú, támogatott lakhatás 

hiánya miatt. 

 

Lebukott Hajdúhadház önkormányzata - Uniós pénzből akarták kiebrudalni a roma 
családokat 
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2023. január 15. 
https://jelen.media/kozelet/lebukott-hajduhadhaza-onkormanyzata/  

 

Ezek a családok a munkálatok megkezdése előtt három hónappal vették kézbe az önkormányzat levelét, amelyben 

tudatták velük, hogy uccu neki, szedjék a sátorfájukat, menjenek, ahová tudnak. 

Az önkormányzat valamennyi pénzzel segítette is volna a családokat, de messze 

nem annyival, amennyiből a lakhatásukat meg tudták volna oldani. Sommásan 

úgy lehetne összefoglalni: nem szerepelt az önkormányzat eredetei tervei között 

az, hogy a felújítás után a családokat visszaköltözteti, mint ahogy az sem, hogy a 

családokat a munkálatok idejére elhelyezi. Ha minden az eredeti elképzelések 

szerint ment volna, akkor – az Unió pénzéből – kilakoltatnak 12 családot, több 

mint 80 lakost, többségük sorsa a hajléktalanlét lett volna. A családokban 

legalább 50 gyerek is van, jó részükre a családból való kiemelés várt. 

  

https://youtu.be/GMClq4GhLuo
https://nepszava.hu/3181814_radeczky-piroska-szeretetotthon-utolso-kivansag-fogyatekos-gyermek
https://jelen.media/kozelet/lebukott-hajduhadhaza-onkormanyzata/
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Zömében olyan általános iskolákba vezényeltek iskolaőröket, ahol a diákok nagy része roma 
– az ombudsman szerint nem történt diszkrimináció 
Lőrincz Tamás. RTL. 2023. január 17. 
https://rtl.hu/belfold/2023/01/17/iskolaorok-altalanos-iskola-roma-diakok-tobbseg-ombudsman-nem-diszkriminacio  

 

A Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesülete azért kezdeményezett eljárást, 

mert a szervezet álláspontja szerint diszkriminatív, hogy a program indulásakor 

elsősorban azokban az általános iskolákban teljesítettek szolgálatot az iskolaőrök, ahol 

túlnyomórészt romák tanultak. Ez utóbbit az Oktatási Hivatal statisztikái is 

alátámasztották: 2020 szeptemberében 288 általános iskolában jelentek meg az 

egyenruhások, az érintett intézmények döntő többségében pedig jelentős (151 iskola 

esetében például legalább 40-50 százalékos) volt a cigány származású diákok aránya. 

 

„Ha teszel valamit a romákért, szavazatokat fogsz veszíteni”  
Kende Ágnes. Qubit. 2023. január 18. 
https://qubit.hu/2023/01/18/ha-teszel-valamit-a-romakert-szavazatokat-fogsz-vesziteni  

 

Az egy dolog, hogy mi van a stratégiában, de az értékelő vélemény szerint az sem mindegy, hogy miként hozzák tető 

alá egy ország romastratégiáját. „Ha egy társadalomban ekkora az elutasítottsága a romáknak, akkor ez egy politikai 

ügy, amiben, ha teszel valamit a romákért, akkor szavazatokat fogsz veszíteni. Jobban lehet politikai hatalmat építeni 

a romákkal szembeni elutasításra, mint az elfogadásra. Ezért nem akar senki beleszólást adni egy underdog 

[hátrányos helyzetben lévő] közösségnek, mert ki tudja, milyen követeléseket fogalmaznának meg” 

 

Egy kaposvári nő engedély nélkül működtetett egy idősotthont, és az sem érdekelte, hogy a 
gondozottak rühösek  
Fődi Kitti. 444. 2023. január 19. 
https://444.hu/2023/01/19/egy-kaposvari-no-engedely-nelkul-mukodtetett-egy-idosotthont-es-az-sem-erdekelte-hogy-a-
gondozottak-ruhosek  

 

A Kaposvári Járási Ügyészség több rendbeli, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette miatt 

emelt vádat azzal a kaposvári asszonnyal szemben, aki az 

általa hatósági engedély nélkül működtetett idősotthonban 

számos, súlyos következménnyel járó foglalkozási 

szabályszegést követett el, míg a fia akadályozta a 

járványügyi intézkedések végrehajtását. A két családi házból 

álló épületegyüttesben a vádlott nagyságrendileg 30-40 fő 

idős, több esetben ágyhoz kötött embert látott el, akiknek a 

gondozása során azonban számos foglalkozási szabályt 

szándékosan megszegett. 

  

  

https://rtl.hu/belfold/2023/01/17/iskolaorok-altalanos-iskola-roma-diakok-tobbseg-ombudsman-nem-diszkriminacio
https://qubit.hu/2023/01/18/ha-teszel-valamit-a-romakert-szavazatokat-fogsz-vesziteni
https://444.hu/2023/01/19/egy-kaposvari-no-engedely-nelkul-mukodtetett-egy-idosotthont-es-az-sem-erdekelte-hogy-a-gondozottak-ruhosek
https://444.hu/2023/01/19/egy-kaposvari-no-engedely-nelkul-mukodtetett-egy-idosotthont-es-az-sem-erdekelte-hogy-a-gondozottak-ruhosek
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„Van, ahol nem is jut mindennap kenyér az asztalra” 
Brehovszki Anita, Neuzer Imre. Index. 2023.01.22. 
https://index.hu/belfold/2023/01/22/magyarorszag-szegenyseg-csenyete-inflacio-penz-borsod-cserhat/  

 

A borsodi Cserehátban lévő Csenyéte az ország legszegényebb települése. A 

községben 548-an laknak, közülük 250 gyermek. Az átlagos havi nettó kereset 

mindössze harminchétezer forint. Milyen az élet az ország keleti régiójában, 

hogyan tudnak az emberek megélni a rekordmagas infláció mellett? Erről 

kérdeztük Csenyéte lakóit. 

 

 

„Komolyan mondom, nem tudom, mi lesz az idősekkel” 
Muhari Judit. Népszava. 2023.01.22. 
https://nepszava.hu/3182507_nyugdijasotthon-dij-aremeles-tarsadalom-csalad-magyarorszag  

 

Éveket kell várnia egy nyugdíjasnak, ha idősotthonba szeretne költözni. Körülbelül annyi a férőhely, ahányan 

várakoznak. A demenseket, a mozgássérülteket, az alzheimereseket pedig szinte egyáltalán nem lehet elhelyezni. 

Közben a már bent lakók is aggódnak, hiszen a rezsi-, a gyógyszer- és élelmiszerárak emelkedése miatt nekik is egyre 

magasabb térítési díjat kell fizetniük. Mindeközben ápolónak, kisegítő dolgozónak az alacsony kereseti lehetőség 

miatt alig-alig jelentkeznek. 

 

Már az alsó tagozatig leszivárgott a pornó 
Vincze Barbara. Telex. 2023. január 24. 
https://telex.hu/eletmod/2023/01/24/tul-koran-neznek-pornot-a-kamaszok-szexualis-neveles-pszichologia-altalanos-
iskola-labancz-daniel-szel-david  

 

Elsőre mellbevágó adat, hogy akár egy 9-11 éves gyerek is találkozhat pornóval 

a neten, a középiskolások között pedig már szinte alig van olyan, aki ne látott 

volna pornográf tartalmat. A rossz hír az, hogy a pornó nemcsak egyéni szinten 

romboló és káros, hanem egy egész nemzedék szexuális szokásait írhatja át úgy, 

hogy az aztán köszönőviszonyban se lesz a valósággal. Vagy ha úgy vesszük, új 

valósággá válik. A jó hír az, hogy hiába elkerülhetetlen, hogy úthengerként 

dübörögjön be egy kamasz életébe, lehet tenni a rombolása ellen még olyankor 

is, ha már megtörtént a baj.  

 

Ki segíti a segítőket? – A családtagjaikat ápolók mentális egészségéről 
Fekete Bernadett. WMN. 2023. január 25. 
https://wmn.hu/wmn-life/59290-ki-segiti-a-segitoket--a-csaladtagjaikat-apolok-mentalis-egeszsegerol  

 

Nők és férfiak, szülők és gyerekek kényszerülnek rá vagy vállalják önként, hogy 

előzetes felkészülés, szakmai háttér, professzionális tudás és természetesen 

komolyan vehető anyagi támogatás nélkül gondoskodjanak egy önmagát ellátni 

képtelen családtagról. És miközben a támogatásra szoruló beteg testi és lelki 

állapotáról relatíve sok szó esik (bár állami segítséget nemigen kapnak), az őket 

ápoló emberek gondjai, nehézségei, a mentális egészségüket veszélyeztető 

tényezők sokszor még a család előtt is rejtve maradnak. 

https://index.hu/belfold/2023/01/22/magyarorszag-szegenyseg-csenyete-inflacio-penz-borsod-cserhat/
https://nepszava.hu/3182507_nyugdijasotthon-dij-aremeles-tarsadalom-csalad-magyarorszag
https://telex.hu/eletmod/2023/01/24/tul-koran-neznek-pornot-a-kamaszok-szexualis-neveles-pszichologia-altalanos-iskola-labancz-daniel-szel-david
https://telex.hu/eletmod/2023/01/24/tul-koran-neznek-pornot-a-kamaszok-szexualis-neveles-pszichologia-altalanos-iskola-labancz-daniel-szel-david
https://wmn.hu/wmn-life/59290-ki-segiti-a-segitoket--a-csaladtagjaikat-apolok-mentalis-egeszsegerol
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Szégyen-e még mai is idősotthonban elhelyezni a 
nagyszülőt? Interjú Patyán Lászlóval 
Hegyalja Televízió. 2022. január 27. 
https://youtu.be/JipvXPZbWNc  

 

Az idősgondozással kapcsolatos kérdésekről, problémákról és 

lehetőségekről adott interjút a Hegyalja Televízióban Dr. Patyán László, a 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatója. 

 

Idős betegeken élősködő illegális idősek otthonára csaptak le Kecskeméten 
Kerner Zsolt. 24.hu. 2023. január 29. 
https://24.hu/belfold/2023/01/29/illegalis-idosek-otthona-kecskemet/  

 

A pácienseknek az ellátásért fizetniük kellett a lap szerint. Az intézménybe a gondozottak egészségügyi dolgozók 

közvetítésével kerültek be, ők jelezték az idősotthon „üzemeltetőjének” hogy mely betegek rendelkeznek 

ingatlanvagyonnal és, ami szintén nagyon fontos volt, hogy kiket nem látogat a családjuk. A családdal összejátszó 

kórházi kapcsolatuk meggyőzte a gyakran demens, leromlott egészségi és fizikai állapotú betegeket arról, hogy az 

adott idősotthonba szállítsák, mert ott az ellátásuk és gondozásuk biztosított. Ezzel párhuzamosan ügyvédi és 

szakértői közreműködéssel az ingó- és ingatlan vagyonukat megszerezték. A bűnözői csoport az évek során több tucat 

ingatlant szerzett meg és értékesített 

 

A kormány nem talál pénzt a kormánytisztviselők és köztisztviselők béremelésére 
Magyar Hang.  2023. január 29. 
https://hang.hu/belfold/a-kormany-nem-talal-penzt-a-kormanytisztviselok-es-koztisztviselok-beremelesere-151423  

 

Bordás Gábor közigazgatási államtitkár (Miniszterelnöki kormányiroda) rögtön a tanácskozás elején elmondta, hogy 

itt a háborús helyzet, annak következtében van egy energiaválság. Nehéz a költségvetés helyzete. Mint megjegyezte: 

az állami foglalkoztatottak bérigényei jogosak, a kormány részéről a jóindulat fennáll a kormánytisztviselők 

bérhelyzete miatt. De az, hogy ezt mikor, milyen formában tudják megoldani, jelenleg nem tudják megmondani. – 

Felelőtlenség lenne most egy béremelési programba belevágni, ha annak most nem áll rendelkezésre a fedezete az 

ország költségvetésében – jegyezte meg. 

 

Nem csökkent az LMBTQI-közösség elfogadottsága a Medián felmérése szerint 
Népszava. 2023. január 31. 
https://nepszava.hu/3183578_hatter-tarsasag-median-felmeres-lmbtqi  

 

A megkérdezettek 56 százaléka egyetért azzal, hogy lehetővé kellene tenni 

az örökbefogadást az azonos nemű párok számára, és 66 százalékuk 

szerint az azonos nemű párok is lehetnek jó szülők. Mint írják, minden 

második válaszadó inkább egyetért azzal a kijelentéssel, hogy helyes, ha 

14 és 18 év közötti fiatalok az iskolai tananyag keretében találkoznak a 

homoszexualitás témájával is. A 2021-es 55 százalékról 60 százalékra nőtt 

azoknak az aránya, akik ellenzik az LMBTQI-közösség tévébeli 

ábrázolásának cenzúrázását. 

 

https://youtu.be/JipvXPZbWNc
https://24.hu/belfold/2023/01/29/illegalis-idosek-otthona-kecskemet/
https://hang.hu/belfold/a-kormany-nem-talal-penzt-a-kormanytisztviselok-es-koztisztviselok-beremelesere-151423
https://nepszava.hu/3183578_hatter-tarsasag-median-felmeres-lmbtqi
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„A kormány létrehozta a fordított jóléti államot" 
HVG. 2023. január. 31. 
https://m.hvg.hu/itthon/20230131_Ot_szakszervezet_csatlakozott_a_pedagogusok_koveteleseihez  

 

„A kormány akkor adott, amikor kevesebb szükség volt rá, és akkor vett el, 

amikor adnia kellett volna” – hangzott el azon a keddi sajtótájékoztatón, 

amelyben bejelentette öt szakszervezet, hogy csatlakoznak a tanárok 

kezdeményezéséhez, és a fizetések inflációhoz igazítását szeretnék elérni. 

A hétnapos országos tanársztrájk utolsó napján közösen fogalmazta meg 

követeléseit öt szakszervezet a Belügyminisztérium előtt tartott 

sajtótájékoztatón. 

 

 

https://m.hvg.hu/itthon/20230131_Ot_szakszervezet_csatlakozott_a_pedagogusok_koveteleseihez

