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Melegség és balítélet 
Varga Máté. Qubit. 2021.08.30. 

https://qubit.hu/2021/08/30/melegseg-es-balitelet  

 

A balkezesség és a homoszexualitás az emberi történelem során szinte mindig megbélyegzett sorsot jelentett. 

Az elmúlt száz évben azonban eleget megtudtunk ezeknek a jellegzetes viselkedésmintáknak a kialakulásáról 

ahhoz, hogy a hozzájuk kapcsolódó előítéleteinket ugyanúgy száműzzük a gondolkodásunkból, mint a 

napfogyatkozástól vagy a hullócsillagoktól való oktalan rettegést. Sőt, ehhez talán még az elmúlt évszázad sem 

kellene. 

 

Amit magunkkal hozunk…  
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.08.29. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/08/29/800-amit-magunkkal-hozunk/ 

 

Azt hiszem, mindannyian cipelünk gyermekkorban megélt, akkor ránk ható traumákat. Kinek több van, kinek 

kevesebb. Nem tudom, van-e olyan ember, akinek nincsenek ilyen dolgai, és ezért minden simán megy neki az 

életben, tökéletesen dönt minden helyzetben, konfliktusmentes a karrierjében és a szűkebb és tágabb 

kapcsolataiban is. 

 

Van fenntartható nyugdíjrendszer, de azt több módszer ötvözetében találhatnánk 

meg  
Banyár József. G7. 2021.08.27. 

https://g7.hu/kozelet/20210827/van-fenntarthato-nyugdijrendszer-de-azt-tobb-modszer-otvozeteben-talalhatnank-meg/  

 

Az emberiség évezredekig olyan nagycsaládokban élt, ahol a még nem és már nem dolgozó gyermekek és öregek, 

valamint a dolgozó aktívak egyetlen háztartásban éltek együtt, ahol együtt fogyasztották el az aktívak által 

aktuálisan termelt javakat. Vagyis a már és még dolgozni tudók egyszerre tartották el gyermekeiket és a 

szüleiket, megosztva velük munkálkodásuk gyümölcsét. Úgy is lehetett ezt mondani, hogy a hagyományos 

háztartás (aminek alapja a hagyományos családi gazdaság volt a mezőgazdaságban és a kézműiparban) 

biztosította a teljes életpálya finanszírozását. 
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Koldustérképpel a címlapján jelentkezett a kormánypárti újság  
Népszava. 2021.08.25. 

https://nepszava.hu/3130293_koldusterkeppel-a-cimlapjan-jelentkezett-a-kormanyparti-ujsag  

 

…az ingyenes terjesztésű lap szerdán szintet lépett a hergelésben, ugyanis térképen ábrázolják, hogy az olvasók 

visszajelzései szerint hol zaklatja a járókelőket az úgynevezett koldusmaffia. 

 

 
 

Stratégiai per a jogellenes gyermekkiemelések ellen - Összefoglaló  
TASZ. 2021.08.24. 

https://tasz.hu/cikkek/strategiai-per-a-jogellenes-gyermekkiemelesek-ellen-osszefoglalo  

 

Több megkeresés érkezett hozzánk 2015 tavaszán egy felerészt romák lakta borsodi faluból amiatt, hogy a 

mélyszegénységben élő roma családokból tömegesen emeltek ki gyerekeket, akik hosszú távra állami 

gyermekvédelmi ellátásba kerültek. A szegénység és rossz társadalmi helyzet miatti gyermekkiemeléseket ugyan 

tiltja a Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.), mégis régóta elterjedt ez a gyakorlat hazánkban. 

 

Ahol még a padló is veszélyes terep  
Szalai Anna. Népszava. 2021.08.23. 

https://nepszava.hu/3129978_ahol-meg-a-padlo-is-veszelyes-terep  

 

A boldog gyermekkor nagyon sokféle lehet, a nyomor mélyén töltött kezdet mind nagyon hasonló - felzárkóztató 

programok próbálnak segíteni a nyírséges kisgyermekes családoknak. 

 

Magyarországon drágultak legjobban a lakások az ötéves EU-s átlag alapján  
Juhász Vanessza. Mérce. 2021.08.22. 

https://merce.hu/2021/08/22/magyarorszagon-dragultak-legjobban-a-lakasok-az-oteves-eu-s-atlag-alapjan/  

 

Az Eurostat napokban megjelent lakáspiaci árindexe összevontan mutatja be a használt és az új lakások árának 

alakulását. Ez alapján idén az első negyedévben az EU 27 tagállamának összesített lakáspiaci árindexe a 2015. 

évi átlag 131 százalékát tette ki, az eurózónán belül pedig a lakásárindex 127 százalék volt. Ehhez képest 

Magyarországon ugyanez az érték 188,1 százalékot ért el, ami továbbra is a legmagasabb az adatot közlő 

országok közül. 

https://nepszava.hu/3130293_koldusterkeppel-a-cimlapjan-jelentkezett-a-kormanyparti-ujsag
https://tasz.hu/cikkek/strategiai-per-a-jogellenes-gyermekkiemelesek-ellen-osszefoglalo
https://nepszava.hu/3129978_ahol-meg-a-padlo-is-veszelyes-terep
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Ott segítenek, ahol a polgármesterek még a legszegényebbeket is meglopják  
Báthory Róbert. Szabad Európa. 2021.08.14. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/ott-segitenek-ahol-a-polgarmesterek-szegenyek-is-meglopjak-szelfi-szocsoma/31409053.html  

 

Először csak adományokat szereztek, majd csomagként elpostázták az ország legszegényebbjeinek. Aztán 

alapítvánnyá nőtte ki magát a jószándék. A Szociális Csomagküldő Mozgalom a cigánytelepekenen segít. Interjú 

ellopott pályázati pénzekről és soha véget nem érő mélyszegénységről. 

 

Moratórium: 1,3 millió kölcsönt még mindig nem törlesztenek  
Varga Dóra. Népszava. 2021.08.14. 

https://nepszava.hu/3129312_moratorium-1-3-millio-kolcsont-meg-mindig-nem-torlesztenek  

 

Tavaly év vége óta mindössze 184 ezer, addig moratóriumban lévő lakossági hitelt kezdtek el újra fizetni, 1,3 

millió kölcsönt viszont még mindig nem törlesztenek. A vállalati hitelek közül 20 ezer került ki december óta a 

moratóriumból, mintegy 40-45 ezret továbbra sem fizetnek. Bár e statisztika még a májusi állapotokat tükrözi, 

a bankoktól kapott visszajelzéseink alapján az ügyfelek a nyári hónapokban sem kezdtek el tömegével kilépni a 

moratóriumból, a nemfizető ügyfelek száma csak apránként zsugorodik. 

 

Júniusban járt le a Hős utcai 2,1 milliárdos támogatás felhasználása, közel 200 

millió maradt a pénzből  
Szopkó Zita. Átlátszó. 2021.08.12. 

https://szocio.atlatszo.hu/2021/08/11/juniusban-jart-le-a-hos-utcai-21-milliardos-tamogatas-felhasznalasa-kozel-200-millio-

maradt-a-penzbol/  

 

„Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat által felajánlott pénzből nem lehet lakást venni Budapesten, ahogy a 

korábban a tulajdonosok által kifizetett vételárért is csak a Hős utcában kaptak ingatlant a vásárlók”. 

 

Ferge Zsuzsa: Mindig az egyenlőtlenség izgatott  
KlubRádió. 2021.08.12. 

https://www.klubradio.hu/adasok/ferge-zsuzsa-mindig-az-egyenlotlenseg-izgatott-120173  

 

Mindig az egyenlőtlenség izgatott – magyarázza Ferge Zsuzsa, aki a társadalmi rétegződést is ebből a 

szempontból vizsgálta, a szegénységgel, a kisebbségek helyzetével foglalkozott, iskolát alapítva. A pártállamban 

persze arról szólt a propaganda, hogy mindenki egyenlő. Egyébként így van ez most is, bár a szegények többnyire 

tudják magukról, hogy azok, az emberek többségének van fogalma arról, hogy a gazdagok mennyiért adják el 

magukat. A '80-as években elképzelhetetlen lett volna ekkora szakadék szegények és gazdagok között. A tulajdon 

nélküliséget, a közös tulajdont már éppen kezdte volna megszokni a társadalom, amikor elindult a 

tulajdonszerzés. Privatizáció, kárpótlás, és így tovább. A folyamat ma is tart, legújabban a kormány által 

létrehozott, illetve támogatott, úgynevezett alapítványok kuratóriumain keresztül, lásd egyetemek. A politikának 

érdekében áll mindezt titkolni, arra koncentrál, hogy mit ne tudjon meg a társadalom, és nem arra, hogy mit 

tudjon meg. A kisember pedig a tapasztalat szerint nem is akarja már nyomon követni az egészet, nem is tudja, 

hogy mitől fosztja meg őt a hatalom. 
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A lassú kihalás fenyegeti a magyar települések egyötödét  
GKI. 2021.08.12. 

https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2021/08/Eloregedes.pdf 

 

Magyarország egyik kezelendő kihívása az elöregedő társadalom. A KSH adatai szerint 2010 és 2020 között a 18 

év alattiak népességen belüli aránya 18%-ról 16%-ra csökkent, a gyermeket már nagy valószínűséggel nem 

vállaló 40-59 év közöttiek aránya 28%-ról 30%-ra, míg a 60 év felettiek aránya 22%-ról 26%-ra nőtt. Az 

adatokban az időközben külföldre távozó 350 ezer, jellemzően 50 év alatti nincs is benne. Az elöregedés és a 

népességfogyás nem csupán országos probléma: sok települést sújt nemcsak a nemzetközi, hanem a belső 

elvándorlás is. 

   

 
 

A legmeglepőbb dolgot tette a magyar gyermekvállalási kedvvel a járvány: semmit  
Váczi István. G7. 2021.08.11. 

https://g7.hu/adat/20210811/a-legmeglepobb-dolgot-tette-a-magyar-gyermekvallalasi-kedvvel-a-jarvany-semmit/  

 

A nyár további része is derűsen telt, a születési számok görbéje azonban ismét vett egy kanyart, és olyan pályára 

állt, amely a 2020-asnál valamivel kisebb, a 2019-esnél viszont magasabb születésszámot rajzolt ki. Így aztán az 

idei első félévben ezen a téren olyasmi történt, amit talán a legkevésbé lehetett várni a járvány kitörésekor: 

majdnem ugyanannyi gyermek született az idei első félévben, mint egy évvel korábban. 

 

Alibifoci: miért nem csökken a korai iskolaelhagyók száma Magyarországon?  
Radó Péter. Portfolio. 2021.08.11. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210811/alibifoci-miert-nem-csokken-a-korai-iskolaelhagyok-szama-magyarorszagon-

495794  

 

A korai iskolaelhagyók arányának alakulása azért speciális, mert e tekintetben az ezredfordulón nagyon jelentős 

előnnyel indultunk a legtöbb európai országhoz képest, ráadásul 2006 és 2010 között majdnem két százalékkal 

javultak az adataink. Utána azonban ismét romlottak, az évtized közepétől pedig 12 százalék körül ragadtak, 

ami ekkor már rosszabb teljesítmény volt, mint az EU folyamatosan javuló, 2020-ra 10 százalék alá csökkenő 

átlaga. 

https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2021/08/Eloregedes.pdf
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A szexedukáció szexelni tanít? Tények és tévhitek  
Yelon.  

https://yelon.hu/szuloknek/felvilagositas-tenyek-es-tevhitek/ 

 

Valaki válaszolni fog a gyereked kérdéseire – Ezért jobb, ha nem a Google lesz az 

A valóság azonban inkább az, hogy amíg nem tanulunk meg beszélgetni minderről, csak azt érjük el, hogy aki 

már belevetné magát a testi élvezetekbe, az így is, úgy is megteszi. Persze a megfelelő információk híján nem 

valószínű, hogy ezt biztonságban teszi meg, illetve nem fog tudni segítséget kérni, ha valamitől félne, ha 

bizonytalan vagy veszélybe kerül. 

Még mindig hajlamosak vagyunk a tabusításban bízni, mert nincsenek jó mintáink a beszélgetéshez. Nehéz az 

iskolai – az érettségtől és az aktuális befogadókészségtől független – zavartan feszengős információátadástól 

eljutni a nyitott, őszintei és a gyerek kérdésein alapuló beszélgetésig. Ráadásul a mai napig rengeteg tabu övezi 

a szexuális nevelés/szexedukáció/felvilágosítás témáját. 

 

Ha állami gondozott vagy, jó eséllyel előbb-utóbb az utcán kötsz ki  
Mizsur András. Telex. 2021.08.08. 

https://telex.hu/belfold/2021/08/08/hajlektalansag-allami-gondozottak-gyori-peter-februar-harmadika-felmeres  

 

Az utógondozásból kikerülő fiatalok kétharmada csak valamilyen teljesen bizonytalan lakhatási forma irányába 

tud továbblépni, egyharmaduk pedig hamar elveszíti a bérelt lakását vagy a megszerzett ingatlan tulajdonát. 

Ebben a támogatás alacsony összegén túl az is szerepet játszik, hogy az utógondozói ellátás rosszul működik, 

nem készítik fel a fiatalokat az önálló életre, de az állami gondozásban eltöltött évek lelki-pszichikai terhe is 

akadályozhatja a fiatalok boldogulását. Így aztán nem csoda, hogy később hajléktalanná válnak azok a fiatalok, 

akik eleve egy csomó hátránnyal kerülnek állami gondozásba. És ahogy majd látni fogjuk, ezeket a hátrányokat 

nem is tudja eltüntetni az ellátórendszer. 

 

Lejtőn a romák felzárkóztatása  
Czene Gábor. Népszava. 2021.08.07. 

https://nepszava.hu/3128630_lejton-a-romak-felzarkoztatasa  

 

„Az a gond, hogy nincs megfelelő szakmaiság a programok mögött, és nincsenek megfelelően előkészítve ezek. 

Ebben hibás a magyar politikai élet is, de a magyar roma közéleti szereplők is” – Sztojka Attila ezt még 2009-

ben, a „három esztergomi diplomás roma értelmiségi” egyikeként nyilatkozta a 24.hu-nak. 

 

https://yelon.hu/szuloknek/felvilagositas-tenyek-es-tevhitek/
https://telex.hu/belfold/2021/08/08/hajlektalansag-allami-gondozottak-gyori-peter-februar-harmadika-felmeres
https://nepszava.hu/3128630_lejton-a-romak-felzarkoztatasa
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A kormány lakáspolitikája kétszer is megbukott: egyszer az alapelv dőlt meg, 

másodszor pedig már az alapok is hiányoztak  
Kiss Soma Ábrahám. Mérce. 2021.08.04. 

https://merce.hu/2021/08/04/a-kormany-lakaspolitikaja-ketszer-is-megbukott-egyszer-az-alapelv-dolt-meg-masodszor-pedig-

mar-az-alapok-is-hianyoztak/  

 

A lakhatási mutatók folyamatosan romlanak, lakhatási válság van, és számos szempontból Magyarország áll az 

egyik legrosszabb helyen lakhatás tekintetében az EU-n belül. Valahogy pedig azoknak az egyre nagyobb 

tömegeknek a lakhatását is biztosítani kell, amelyek egyre nehezebb lakáskörülményekkel néznek szembe, 

amihez ezek szerint már a kormány szerint is szociális lakásügynökségre van szükség. 

 

Kézdi Gábor, az iskolai szegregáció és a romák elleni diszkrimináció kutatója nem 

félt a nehéz kérdésektől  
Koren Miklós. Qubit. 2021.08.04. 

https://qubit.hu/2021/08/04/kezdi-gabor-az-iskolai-szegregacio-es-a-romak-elleni-diszkriminacio-kutatoja-nem-felt-a-nehez-

kerdesektol  

 

A diszkriminációt illetően is jobb lenne, ha nem a politikusok leegyszerűsítő üzenetei („munkakerülő, randalírozó 

romák, béketűrő, igazságszerető magyarok”), hanem a téma szakértői segítenének eligazodni. Ma már azonban 

nemcsak a politikusok, hanem a tudósok is törekednek az egyszerű, könnyen befogadható, kattintékony 

világmagyarázatokra. Aki az olvasók figyelmére hajt, jobban jár, ha fel tud mutatni egy magával ragadó 

történetet, egy látványos ábrát vagy legalább egy megdöbbentő számot. 

 

Tehetséges gyerekek, akik nyomorba születtek  
Kálmán Alida. Gyerekkelvagyunk.hu. 2021.08.02. 

https://www.gyerekkelvagyunk.hu/napkozi/tehetseges-gyerekek-akik-nyomorba-szulettek/  

 

A szlovákiai Szepsiben élő, 17 éves Horváth Annamária országos bajnok lett serdülő kategóriában 1500 méteres 

futásban. Hogy ez miért hír? Mert Annamária cigány, egy 17 tagú családban él a szegregátumban. Annamária 

2018-ban tűnt fel, amikor utcai cipőben nyert meg egy futóversenyt. A fényképe bejárta egész Szlovákiát. 

Felfigyeltek rá, támogatói lettek, ahogy lett futócipője és edzője is. Az eredménye rávilágított arra, hogy a 

szegregátumban, mélyszegénységben élő fiatalok között milyen sok tehetség veszhet el, ha nincs, aki felkarolja 

őket. Nemcsak Szlovákiában, Magyarországon is. 

 

Megmenteni a cigány lelkeket az első ezer napban  
Gabay Balázs. Index. 2021.08.02. 

https://index.hu/gazdasag/2021/08/02/vecsei-miklos-interju/  

 

Szerintünk az, hogy a szegénység még leírható valami hiányával. A hatvanas években a nagyszüleink szegényen 

éltek, de voltak céljaik. A kiskertből kijött annyi, hogy a gyereknek vehettek új cipőt, ha a házon javítani kellett 

valamit, eljött az egész utca segíteni. Megvoltak az értékek, figyeltek a holnapra, és közben apró lépésekkel, de 

haladni is tudtak. A másik állapot nem ennek egy erősebb, mélyebb változata, hanem az élet egy teljesen más 

minősége. Ennek kifejezésére nem a mélyszegénységet használjuk, hanem nyomorról beszélünk. A nyomorban 

csak a pillanatnyi szükség számít, semmi más. Így történhet meg az, hogy egy téli éjszakán eltüzelik a bútort. 

Mert nem érdekes, hogy holnap hiányzik majd, és talán soha nem lesz helyette másik, csak az számít, hogy a 

hidegben valamivel be kell gyújtani.  
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