Tallózó – 2020. október
Hírek, írások, gondolatok és vélemények a szociális területről…

Egy férfit és ápolásra szoruló édesanyját lakoltathat ki kedden egy budapesti
önkormányzat
Mérce. 2020.10.31.
https://merce.hu/2020/10/31/egy-ferfit-es-apolasra-szorulo-edesanyjat-lakoltathat-ki-kedden-egy-budapesti-onkormanyzat/

12 nappal a téli kilakoltatási moratórium előtt tenne utcára egy budapesti önkormányzat egy férfit és
munkaképtelen édesanyját lakbértartozása miatt. Elemér 2004 óta lakik ápolásra szoruló édesanyjával egy
budapesti önkormányzati tulajdonú bérlakásban, 2014-től kezdődően önhibájukon kívül (egy kezességvállalás
miatt) nagyobb összegű lakbértartozásuk keletkezett, ezért az önkormányzat a bérleti szerződésüket felmondta,
a család azóta jogcím nélkül él a lakásban

Mit gondolnak a kamaszok az alkoholfogyasztásról?
Yelon.hu
https://yelon.hu/szuloknek/kamaszok-alkohol/

Statisztikák szerint a 14–16 éves magyar gyerekek 45 százaléka alkalmanként, 25 százaléka rendszeresen iszik
alkoholt. Ezzel negyedik helyen állunk Európában a gyerekek alkoholfogyasztása terén. De vajon mit gondolnak
maguk a kamaszok az alkoholról? Hogyan érintik őket a szülői minták, amelyeket maguk körül látnak? Mennyire
igénylik a szabályokat? A tiltást vagy a teljes szabadjára engedést élik meg nehezebben?

Etnikai egyenlőtlenségek Magyarországon
Új Egyenlőség. 2020.10.27.
https://ujegyenloseg.hu/etnikai-egyenlotlensegek-magyarorszagon/

A panelbeszélgetés résztvevői Kóczé Angéla szociológus, a CEU és Janky Béla szociológus, a BMGE tanára. A
beszélgetést Pogátsa Zoltán főszerkesztő moderálta. A résztvevők három kérdéskörben mondták el ismereteiket
és véleményüket. Szó volt a magyarországi romák társadalmi-gazdasági helyzetéről, a gettósodás okairól és
felszámolásának módszereiről, a negatív és pozitív minták kérdéseiről, a kapcsolati tőkéről, továbbá arról, hogy
mit tesz és mit tehetne a magyar társadalom a romák társadalmi mobilitásának javítása érdekében.

Kényszerköltöztetés Somogyban, hetven kilométerrel odébb
Népszava. 2020.10.27.
https://nepszava.hu/3096884_kenyszerkoltoztetes-somogyban-hetven-kilometerrel-odebb

A halmozottan hátrányos helyzetű településre a helyiek megkérdezése és tudta nélkül egy héttagú családot
költöztettek a Balaton mellől, miután elbontott házuk helyett a balatonújlaki önkormányzat hetven kilométerre,
az alig másfélszáz lakosú, dél-somogyi zsákfaluban vásárolt nekik szükséglakást. Az ellenzéki honatya szerint az
eljárás nemcsak az elköltöztetett család miatt aggályos, hiszen jól mutatja, hogy a tehetősebb önkormányzatok
az ország szegényebb vidékére transzportálják a szociálisan vagy más szempontból problémás lakóikat,
hozzájárulva az amúgy is leszakadt területek további elgettósodásához.

Új időszak kezdődhet a roma felzárkoztatásban
index. 2020.10.27.
https://index.hu/kulfold/2020/10/27/uj_idoszak_kezdodhet_a_roma_felzarkoztatasban/

Máris az új Európai Roma Stratégia került a figyelem középpontjába, noha jelenleg is vannak még le nem hívott
pénzek az előző keretből. Az új stratégia akár nyolcmillió hátrányos helyzetű európai állampolgárt céloz meg,
akiknek jelentős hányada Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, és Magyarországon él.

Több mint kétszáz koronavírusos egy Veszprém megyei szociális intézményben
index. 2020.10.27.
https://index.hu/belfold/2020/10/27/tobb_mint_ketszazan_fertozodtek_meg_koronavirussal_egy_veszprem_megyei_szocialis_in
tezmenyben/

A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményében az
október 26-i adatok szerint 202-en fertőződtek meg koronavírussal, közülük 9 személyt kezelnek jelenleg
kórházban, a többi ellátott állapota kielégítő vagy tünetmentes. 54 dolgozó koronavírustesztjének eredménye
lett pozitív.

200 gondozott és 100 dolgozó kapta el a koronavírust a máltai szeretetszolgálatnál
24.hu. 2020.10.27.
https://24.hu/belfold/2020/10/27/maltai-szeretetszolgalat-godi-tophaz-gondviseles-haza-koronavirus/

A máltaiak közel 30 intézményt tartanak fenn, ezekben érvényes a látogatási és a kijárási tilalom, amely
ugyanakkor nem érinti az intézmények dolgozóit és az azokban feladatot teljesítő külsős szolgáltatókat.
„Ezekben az intézményekben közel 2000 ellátottunk él. Mindezidáig 5 intézményünkben azonosítottak akár
munkatársak, akár ellátottak körében koronavírus fertőzést, ami közel 100 dolgozónkat és 200 gondozottunkat
érintette eddig”

Tanfolyamok, képzések, újra és újra
Nyomor széle. 2020.10.25.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2020/10/25/tanfolyamok-kepzesek-ujra-es-ujra/

Az, hogy rengeteg pénzt fordítottak már a munkaerőpiaci szempontból nem megfelelően képzettek
tanfolyamaira, azt hiszem, világosan látszik. Valahogy mégsem változik a helyzet, nem kerülnek ki ezekből a
képzésekből olyanok, akikre számítani lehet. A képzés elvégzését igazoló okiratok megvannak persze, van, akinek
több is, de ez többnyire nem jelent semmit.

Iskolaőrség: a szkeptikusoknak és a támogatóknak is igazuk lett
444. 2020.10.22.
https://444.hu/2020/10/25/iskolaorseg-a-szkeptikusoknak-es-a-tamogatoknak-is-igazuk-lett

Csaknem két hónappal a tanítás kezdete után az látszik beiigalozódni, hogy mindkét tábornak igaza volt: a
szkeptikusoknak és a támogatóknak is. Ugyanis egyrészt az iskolaőrök sok vizet nem zavarnak, ugyanakkor a
jelenlétüknek mégis van egyfajta elrettentő szerepe, ami miatt a tanárok és a diákok is nagyobb biztonságban
érzik magukat. Viszont úgy tűnik, hogy az iskolaőrség valóban csak a tüneteit kezeli az iskolai agressziónak, mert
az nem szűnik meg, csupán egy másik színtérre helyeződik át. Az is látszik, hogy a kormány igyekszik elnyomni a
szkeptikus hangokat, és bizonygatni, hogy az iskolaőrség legitim, és megold minden problémát.

Segítünk összeilleszteni a problématérkép darabjait – Munka az állami rendszer
hézagaiban
Szocio Átlátszó. 2020.10.22.
https://szocio.atlatszo.hu/2020/10/22/segitunk-osszeilleszteni-a-problematerkep-darabjait-munka-az-allami-rendszer-hezagaiban

Az első pillanattól kezdve nem volt egyszerű a munkánk. Az első időszakban elkészült, és később folyamatosan
bővülő problématérkép már korán jelezte, hogy az állami rendszer nem éri el, vagy nem megfelelően éri el a
legmélyebben lévő családokat. Az a bizonyos szociális háló lyukas, a hézagok pedig folyamatosan nőnek, ahogy
a szolgáltatáshiányos, elszegényedő falvak felé haladunk.

Egymillió ember végleg leszakadt: térségi gettósodás kezdődött
Népszava. 2020.10.22.
https://nepszava.hu/3096332_egymillio-ember-vegleg-leszakadt-tersegi-gettosodas-kezdodott

bizonyossá vált, hogy egy-egy falut önmagában nem lehet kiemelni a nyomorból. Ehhez a környező
településekre, vagy akár az egész térségre kiterjedő (kellő forrásokkal támogatott) programokat kell kidolgozni,
amelyek nem kizárólag részproblémákra, hanem komplex módon, legalább az oktatásra, az egészségügyre,
közlekedésre, infrastruktúrára, munkahelyteremtésre egyszerre fókuszálnak.

Az Európa Tanács szerint a romák helyzete továbbra is aggodalomra ad okot
hazánkban
Átlátszó. 2020.10.21.
https://szocio.atlatszo.hu/2020/10/21/az-europa-tanacs-szerint-a-romak-helyzete-tovabbra-is-aggodalomra-ad-okot-hazankban/

Az Európa Tanács a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezmény kapcsán október 12-én tette közzé
ötödik jelentését hazánkról. A jelentésből leszűrhető, hogy az inkluzivitásra tett kísérletek ellenére a helyzet nem
sokat változott, a romáknak az élet számos területén hátrányos megkülönböztetéssel kell szembenézniük
Magyarországon.

Online sztrájkot hirdet az MKKSZ a szociális ágazat 500 ezer forintos
pluszjuttatásáért
Mérce. 2020.10.20.
https://merce.hu/2020/10/20/online-sztrajkot-hirdet-az-mkksz-a-szocialis-agazat-500-ezer-forintos-pluszjuttatasaert/

Mivel nem tapasztalható változás a kormányzat hozzáállásában a szociális szfréa dolgozóinak elismerését
illetően, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) online
sztrájkot hirdet október 27-ére. Ezen a napon dolgozók és szakszervezetek videóüzeneteit teszik majd közzé az
MKKSZ online felületein, megismétlik változatlan sztrájkköveteléseiket és hangsúlyozzák annak az 500 ezer
forintos pluszjuttatásnak a fontosságát, amiből kimaradt a szociális ágazat minden dolgozója.

Magyarországon normává vált a bevándorlás elutasítása
Qubit. 2020.10.19.
https://qubit.hu/2020/10/19/magyarorszagon-normava-valt-a-bevandorlas-elutasitasa

A magyarok 57 százaléka mondja azt, hogy nem akar újabb bevándorlókat látni az országban, míg ez az arány
Svédországban 3, Norvégiában 2 százalék, derül ki az Európai Unió megbízásából kétévente elvégzett kutatásból,
a European Social Surveyből (ESS), ami földrajzi és tematikus értelemben véve is a legkiterjedtebb és legátfogóbb
összehasonlító társadalmi felmérés Európában.

A szülőket nem lehet arra kényszeríteni, hogy válasszanak a gyerekük és az igazuk
között
TASZ. 2020.10.16.
https://tasz.hu/cikkek/a-szuloket-nem-lehet-arra-kenyszeriteni-hogy-valasszanak-a-gyerekuk-es-az-igazuk-kozott

Az utóbbi hónapokban meglepődve, majd egyre nagyobb felháborodással tapasztaltuk, hogy több megye
gyámhivatalában félretájékoztatják az ügyfeleket. Azt állítják a szülőknek, hogy ha kiállnak a jogaikért, nem
kaphatják vissza a gyerekeiket. A legkiszolgáltatottabb szülők ilyen fokú félretájékoztatását nehéz másnak látni,
mint hatalommal való súlyos visszaélésnek.

Orbán Viktor: Az egyházi intézményeknek adott állami pénz a legjobb helyre kerül
Origo. 2020.10.17.
https://www.origo.hu/itthon/20201017-orban-viktor-az-egyhazi-intezmenyeknek-adott-allami-penz-a-legjobb-helyre-kerulrozsakerti-demjen.html

Amikor az állam forrást ad egy egyházi intézmény építésére vagy fenntartására, akkor a pénzt a legjobb helyre
teszi - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök

Súlyos bűn a lombikprogram a püspöki kar vezetője szerint
Telex. 2020.10.17.
https://telex.hu/belfold/2020/10/17/sulyos-bun-a-lombikprogram-a-puspoki-kar-vezetoje-szerint

“Elindult ugyan egy változás, de virágzik a számomra még mindig nagyon fájdalmas lombikprogram. Ezt teljesen
ki kéne iktatni a gyakorlatból, súlyos bűnöket követünk el vele!” - nyilatkozta a magyar püspöki kar vezetője.

Szeméthelyzet Tiszavasváriban: már megjelentek a patkányok is
Index. 2020.10.16.
https://index.hu/belfold/2020/10/16/tiszavasvari_szemetszallitas/

Hétfő hajnalonként Tiszavasáriban feltűnik a kukásautó. Megáll a házak előtt, kiürítik a műanyag tárolókat, majd
haladnak házról házra, utcáról utcára a megszokott menetrend szerint. A kukásautó sofőrje viszont tudja, melyek
azok az utcák, ahova nem kell befordulnia: a Katona József utca által határolt Széles és Keskeny utcákba. Az ok
prózaian egyszerű, felesleges, mert ezekben az utcákban nincs szemeteskuka.

Szakszervezetek és civilek is kiállnak az Utcáról Lakásba Egyesület mellett a
soroksári ügyben
Mérce. 2020.10.16.

https://merce.hu/2020/10/16/szakszervezetek-es-civilek-is-kiallnak-az-utcarol-lakasba-egyesulet-mellett-a-soroksari-ugyben/

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SZMME) által kiadott nyilatkozat azt írja, a támogató szociális
szakembereknek meggyőződése, hogy az otthontalanság elsősorban lakhatási és csak másodsorban szociális
kérdés, tehát kezelése állami és önkormányzati feladat, melyet a lakáspolitika eszközeivel kell kezelni. A jelenlegi
ellátórendszer azonban csak a probléma tüneti kezelésére, életmentésre, „embertárolásra” alkalmas, de nem ad
lehetőséget végleges megoldásra. Éppen ezért fontos, hogy az ULE és más szervezetek civilként lakhatást
próbálnak biztosítani a szociálpolitika eszközeivel, amit ráadásul egyéni adományokból és pályázatokból,
folyamatos küzdelem árán finanszíroznak – teszik hozzá.

Operatív törzs: 52 szociális intézményben van jelen a koronavírus
Telex. 2020.10.13.
https://telex.hu/koronavirus/2020/10/13/koronavirus-operativ-torzs-sajtotajekoztato-muller-cecilia

Jelenleg 52 szociális intézmény érintett, 640 pozitív gondozottat tartanak nyilván. Ez azt jelenti, hogy majdnem
minden tizedik szociális intézményben lakó koronavírusos az országban. Közülük 156-an vannak kórházban, és
37 beteg halt meg a járvány második hullámában.

Munka és munkavállalás
Nyomor széle blog. 2020.10.10.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2020/10/11/754-munka-es-munkavallalas/

Az egyik legnagyobb kihívás a mi munkánkban a foglalkoztatás kérdése. Mert a kiszámítható jövedelem, amit
jogkövető viszonyulással és legális munkával lehet elérni, és ami ad annyi pénzt, hogy biztonságérzetet adjon,
olyan alapot teremtene, amin aztán meg lehetne vetni a lábát annak is, aki most igencsak ingoványos talajon
áll. De ezzel, akárhogy is próbáljuk, vesztésre állunk. Lassan úgy érzem, minden hatás ez ellen dolgozik ma
Magyarországon.

Ha megspóroljuk, mi fázunk rá - Kiss Dávid naplója a monori cigánytelepről – 15 év
után
Népszabadság. 2020.10.10.
https://nepszava.hu/3094727_ha-megsporoljuk-mi-fazunk-ra-kiss-david-naploja-a-monori-ciganyteleprol--15-ev-utan

2050-re a magyarországi lakosság 30-40 százaléka cigány lesz, szólnak a prognózisok. Ezzel pedig valamit
kezdenünk kell. Nem mindegy hát, mennyire söpörjük szőnyeg alá a tényeket és a valóságot. Így lesz végképp
megkerülhetetlen tényfeltáró munka Kiss Dávid naplója, ami a Máltai Szeretetszolgálat felzárkózási
programjának keretében a monori cigányok között töltött egy évéről szól.

Már több mint ötszáz pszichológus áll ki a Meseország mindenkié című könyv
mellett
HVG. 2020.10.10.
https://m.hvg.hu/elet/20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett

Több mint ötszáz pszichológus írta már alá azt az állásfoglalást, amelyben a szakma képviselői kiállnak a
Meseország mindenkié című mesekönyv mellett. A Labrisz kiadó könyvéről, amely akkor kapott nagyobb
nyilvánosságot, mikor Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa ledarálta, mára a kormány több tagja, így Orbán Viktor
miniszterelnök is úgy beszélt mint a homoszexuális propaganda eszköze, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter pedig kiskorúak veszélyeztetésének eszközét látta benne. A pszichológusok célja az volt, hogy a
kiadvánnyal kapcsolatos tévhiteket eloszlassák

Nehezebben fogadhatnak örökbe gyereket a nem házasságban élők
Telex. 2020.10.09.
https://telex.hu/belfold/2020/10/09/nehezebben-fogadhatnak-orokbe-gyereket-a-nem-hazassagban-elok

Az örökbe fogadni szándékozók között nincs a gyermek számára megfelelő örökbe fogadni szándékozó házaspár,
akkor a helyi szakszolgálat 5 munkanapon belül értesíti az országos örökbefogadást elősegítő szervet, „hogy a
gyermek házaspár általi örökbefogadását más szakszolgálat illetékességébe tartozó, örökbe fogadni szándékozó
házaspárok közvetítésével segítse elő.” Ha ez az országos keresés is eredménytelen, csak akkor lehet szó arról,
hogy egyedülálló legyen az örökbefogadó, „feltéve, hogy az a gyermek érdekében áll”. A nem házas párokat is
egyedülállóként kezeli a jogszabály, hiába élnek együtt.

Tízmilliókat nyúlhattak le a sárosdi idősotthon lakóitól, folyik a nyomozás
Népszava. 2020.10.09.
https://nepszava.hu/3094911_tizmilliokat-nyulhattak-le-a-sarosdi-idosotthon-lakoitol-folyik-a-nyomozas

Hosszú időn át, szervezetten dézsmálhatták a lakók nyugdíját egy Fejér Megyei idősotthonban. A
Székesfehérvártól délre fekvő Sárosdon, az állami szociális intézményben több tízmillió forintos kárt okoztak az
időseknek

Nincs önfenntartás, csak bedőlt projektek és adósság évek óta | riport Bogdán
László falujáról
Partizán. 2020.10.08.
https://youtu.be/PKGffY-jxNc

Bogdán László tragikus halála miatt október 4-én időközi polgármester-választást tartottak Cserdiben. A
választás hétvégéjén a faluban jártunk, hogy megnézzük, mit hagyott maga mögött az országos hírnévre szert
tett polgármester 14 éves, váratlanul megszakadt mandátuma után.

Iskolaőrség: Hogyan dolgozzunk együtt?
Hintalovon.
https://hintalovon.hu/2020/09/07/iskolaorseg-hogyan-dolgozzunk-egyutt/

Nem tudjuk, hogy milyen lesz ez az iskolaév, de az biztos, hogy szeptember elsején elkezdődött a tanítás. Ez a
szeptember 1. azonban nem csak a járványhelyzet miatt különleges, hiszen idén kezdte meg a működését az
iskolaőri szolgálat. 478 iskolában egy újabb szereplő lépi át az iskola küszöbét minden tanítási napon és
csatlakozik az iskola életébe. Az iskola egy olyan ökoszisztéma, melynek minden résztvevője számít, mindenkinek
megvan a maga helye, szerepe.

A digitális oktatás tapasztalatai gyerekszemmel
Hintalovon.
https://hintalovon.hu/2020/10/06/digitalis-oktatas-gyerekszemmel/

Az online oktatás nemcsak a tanárokat állította ismeretlen helyzet elé, de a gyerekeknek is meg kellett szokniuk
egy sor új dolgot. Egy kutatás felmérte, hogy mit gondolnak a diákok a digitális tanításról és arról, hogy mit
tehetnének a tanárok azért, hogy mindez könnyebb és hatékonyabb lehessen.

Megjelent az Autizmus és öregedés című kiadvány
FSZK. 2020.10.06.
https://fszk.hu/hir/megjelent-az-autizmus-es-oregedes-cimu-kiadvany/

Az időskor és autizmus témáját az utóbbi években egyre növekvő szakmai érdeklődés övezi. Az autizmussal élő
idős emberek helyzetének megismerése, megértése és a szolgáltatások fejlesztése egyre aktuálisabb, hiszen a
szindróma első leírása óta több mint 70 év telt el, így az elmúlt évtizedekben diagnosztizált emberek egyre
nagyobb számban tartoznak az idősebb korosztályhoz.

Éves lakhatási jelentés 2020
Habitat for Humanity. 2020.10.05.
https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes-2020/

A Habitat for Humanity Magyarország kilencedik éve jelenteti meg éves jelentését a magyarországi lakhatási
szegénységről. Célunk, hogy minden évben általános képet adjunk a lakhatást övező politikai- és gazdasági
környezetről. Ezek mellett minden évben aktuális témákat kiválasztva mutatjuk be és elemezzük a lakhatás egyegy szegmensét. Bízom benne, hogy idei elemzéseink és megállapításaink is jól használhatóak lesznek az
érdeklődők széles köre – lakhatás iránt érdeklődők, újságírók, szakemberek és döntéshozók – számára.

A felzárkóztató programok nem arról szólnak, hogy a romák pluszban kapnak
valamit
Átlátszó. 2020.10.05.
https://szocio.atlatszo.hu/2020/10/05/a-felzarkoztato-programok-nem-arrol-szolnak-hogy-a-romak-pluszban-kapnak-valamit/

A romák integrációja kapcsán gyakran hallani költséges projektekről, illetve arról, hogy a társadalomnak
kötelessége lehetőséget biztosítani a hátránnyal induló tagjainak. Megéri-e azonban az integráció a befektetést,
időt, pénzt, törődést a társadalom eltérő csoportjai számára? Erről az érzékeny kérdésről beszélgetett a
napokban Scharle Ágota, a Budapest Intézet munkatársa, Isztin Péter, a Corvinus Egyetem oktatója, és Messing
Vera a Közép-európai Egyetem kutatója. Az eseményre az Autonómia Alapítvány 30. születésnapjához
kapcsolódó rendezvénysorozat keretében került sor.

Még nem használtak gumibotot az iskolaőrök
Népszabadság. 2020.10.02.
https://nepszava.hu/3093990_meg-nem-hasznaltak-gumibotot-az-iskolaorok

Szeptember 1-je és 28-a között összesen 190 esetben volt szükség iskolaőrök intézkedésére. Mint írták,
elsősorban „bűnmegelőzési célú figyelemfelhívások” történtek. Testi kényszer alkalmazására két alkalommal
került sor, egyéb kényszerítő eszköz alkalmazására eddig nem volt szükség.

Nehéz örökség – Bogdán László utódját keresi Cserdi
Népszabadság. 2020.10.02.
https://nepszava.hu/3094090_nehez-orokseg--bogdan-laszlo-utodjat-keresi-cserdi

…vasárnap bárki is nyer, nehéz örökséget vesz át, s nemcsak Bogdán László emléke miatt, hanem azért is, mert
a falu reményeit megtestesítő zöldségfeldolgozó megvalósítása és üzemeltetése egyelőre meghaladni látszik az
önkormányzat „képességeit”.

Ünneprontás a szabad pálinka földjén
Addictus. 2020.10.01.
https://addictus.blog.hu/2020/10/01/unneprontas_a_szabad_palinka_foldjen

Miközben önfeledten ünnepeljük a pálinka szabadságharc tíz éves évfordulóját, talán ideje lenne elgondolkodni
azon is, miért csak az alkohol promóciójáról szól a hazai alkoholpolitika.

„A verés elől el lehet bújni, a szavak elől nem”
Kapcsolj egyből.
https://www.kapcsoljegybol.hu/hirek/107_a_veres_elol_el_lehet_bujni_a_szavak_elol_nem

Legyen szó gyermek, nő vagy férfi bántalmazottról, a verbális erőszak hosszútávon nyomorítja meg az áldozat
lelkét, ráadásul a bántalmazás – az esetek nagy részében – nem csak a szavak szintjén történik. A csalad.hu az
erőszakmentesség világnapján Boglacsik Tímeával, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
(OKIT) igazgatójával készített interjút.

