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"Túlélési stratégiára" rendezkedhettek be a szociális intézmények 
Kónya Ádám. Napi.hu. 2021.11.30. 

https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/szocialis-munkaerohiany-munkaeropiac-szakszervezet.741097.html  

 

Hatalmas a munkaerőhiány az ország szociális intézményeiben. A probléma különösen súlyosan érintheti a 

hátrányosabb helyzetű térségeket. A szegényebb járásokban az anyagi nehézségek miatt előfordul, hogy a 

fenntartó nem engedi új alkalmazottak felvételét a szabad pozíciókra, hiába lenne kötelező és szükséges a helyek 

feltöltése. A beígért jelentős béremelés is egybemosódik a minimálbér növelésével. Nem látszik, hogyan 

csillapodhatna az ágazat leterheltsége. 

 

Már 6 évesen rögzül a lányok fejében, hogy a tudományos-technológiai pálya nem 

nekik való 
Bodnár Zsolt. Qubit. 2021.11.30. 

https://qubit.hu/2021/11/30/mar-6-evesen-rogzul-a-lanyok-fejeben-hogy-a-tudomanyos-technologiai-palya-nem-

nekik-valo  

 

Az a felfogás, miszerint a fiúkat jobban érdekli a számítástechnika és a mérnöki pálya, mint a lányokat, már 6 

éves korban kialakul a gyerekekben – legalábbis erre jutottak egy, a Houstoni Egyetem oktatáskutató 

intézetének munkatársai által vezetett kutatásban. Allison Master, az egyetem adjunktusa szerint ez lehet az 

egyik oka annak, hogy a lányok és a nők alulreprezentáltak a STEM (tudományos, technológiai, mérnöki, 

matematikai) területeken, a felsőoktatásban és a munka világában is. 

 

De miért nem megy be a hajléktalan ember a szállóba? 
Kovács Vera. 24.hu. 2021.11.30. 

https://24.hu/belfold/2021/11/30/hajlektalansag-utcarol-lakasba-velemeny/  

 

A tél minden évben úgy éri a társadalom egy részét, mintha szökőár jönne, és lehetetlen volna fölkészülni rá. 

Sokakkal csakugyan ez a helyzet: vannak, akiknek lehetetlen feladat a megnövekedett fűtési költségek kifizetése, 

hiába tudják előre, hogy erre minden évben számítani kell. Ugyanígy, a hajléktalan emberekért érzett aggodalom 

is mindig fellángol a hideg beköszöntével, és többet beszélünk róluk, mint máskor: nem kéne nekik is fűtött helyen 

tölteni a telet? Bemennek vajon az intézményekbe? A probléma az, hogy ez a kérdés sokkal bonyolultabb, mint 

amilyennek elsőre tűnik. 
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Lakásügynökséggel csökkentenénk a fővárosi lakhatási problémákat 
Tóth Ákos. Jelen. 2021.11.29. 

https://jelen.media/interju/misetics-balint-igazsagtalan-a-csaladpolitika-2562  

 

A lakáspiaci helyzetünk nagyon jelentős hatást gyakorol a munkaerőpiaci pozíciónkra, a közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférésünkre és úgy általában véve, mindenre – nyilatkozta lapunknak Misetics Bálint szociálpolitikus, a 

főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója, akivel nemcsak energiaszegénységről és 

rozsdaövezetekről beszélgettünk, hanem arról is, hogy meg lehet-e oldani egy-egy település lakhatási 

nehézségeit. 

 

Párhuzamos valóságok 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.11.28. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/11/28/813-parhuzamos-valosagok/  

 

Az a bajom ezzel az egésszel, hogy az intézkedési terv csupán a leszakadókat tekinti problémásnak, és nem 

önreflektív a saját működésével szemben. Mert abban is vannak hibák…amelyek jelenleg fenntartják és táplálják 

a társadalmi leszakadást. A rendszer működésében átörökített minták megtörése pedig épp olyan nehéz, mint 

azt a leszakadó családokban véghez vinni. De legalább meg kellene próbálni így is ránézni a társadalmi 

leszakadásra. Az intézkedések felől…. 

 

Rokkantnyugdíjasok: Kárpótlásból kárvallottak 
Muhari Judit. Népszava. 2021.11.28. 

https://nepszava.hu/3139074_rokkantnyugdijasok-karpotlasbol-karvallottak  

 

Mondhatnánk, hogy végre: két év mulasztásos jogsértés után kárpótolja a kormány a rokkantsági ellátásban 

részesülő embereket úgy, hogy egy újabb felülvizsgálatnak vethetik alá magukat, vagy kérhetik az egyszeri, 500 

ezer forintos kártérítést. Csakhogy van, aki a 2012 óta érvényben lévő új rendszer miatt egyetlen évben több 

pénztől esett el, mások pedig teljesen kimaradnak a kárpótlásból csak azért, mert a feltételül meghatározott 

időben éppen más jogcímen kaptak ellátást. Úgy tűnik, kárpótlás címén csak mézesmadzagot húz a rokkantak 

előtt a kormány. 

 

Piaci igényekre épülő képzések a romák felzárkózásáért 
Velkei Tamás. Magyar Hirlap. 2021.11.27. 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20211127-piaci-igenyekre-epulo-kepzesek-a-romak-felzarkozasaert  

 

Piaci igényekre épülő képzésekben gondolkodunk. Lényeges elem, hogy idén július elsejétől létrejött a 

felzárkózási képzések szabályozása, amire korábban még nem volt példa Magyarországon. A szabályozás 

alapján csak olyan képzés indítható el az országban, amelynek van piaci relevanciája. Mi több, aki felzárkózás 

típusú képzéseket bonyolít, vállalnia kell, hogy a képzésben résztvevők huszonöt százalékát el is helyezi, vagy 

elősegíti azt. 
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Biztonság, méltóság – Ezer nőnek segíthet évente a nehéz sorsúak nőgyógyászata 
Fazekas Pálma. 2021.11.26. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/biztonsag-meltosag-ezer-nonek-segithet-evente-a-nehez-sorsuak-

nogyogyaszata/31573486.html  

„Amikor ilyen kiszolgáltatottságról hallok, mintha gyomorszájon vágtak volna, segíteni akarok” – mondta a 

Szabad Európának Bicskey Levente, aki elhatározta, megszervezi a legelesettebbek nőgyógyászati ellátását. 

Olyan szolgáltatásról beszélünk, amelyre az állami egészségügy nincs kellően felkészülve. Néhány nap alatt 

összegyűlt a pénz. 

 
 

Beszámoló a "Következő ezer év a gyermekekért!" című gyermekvédelmi 

konferenciáról 
Szent István Intézet. 2021.11.26. 

https://szentistvanintezet.hu/beszamolo-a-kovetkezo-ezer-ev-a-gyermekekert-cimu-gyermekvedelmi-konferenciarol  

 

…az azonos nemű szülők és a gyermekek jóléte közötti összefüggést elemezve megállapította, hogy a házas 

biológia szülőktől indulva az élettársi kapcsolatban élő biológiai szülők, az elvált, az újraházasodott biológiai 

szülővel, az élettársi kapcsolatban élő biológiai szülővel, az egyedülálló biológiai szülővel és végül az azonos 

nemű párok felé haladva lépcsőzetesen romlik gyermekek jóléte.” 
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Lélekben a járványon túl 
Policy Solutions. 2021.11.25. 

https://www.policysolutions.hu/userfiles/Policy_Solutions_Lelekben_a_jarvanyon_tul_Covid_4_hullam.pdf  

 
 

Az LMBTQ lett az új cigány 
Rovó Attila. Telex. 2021.11.25. 

https://telex.hu/belfold/2021/11/25/nyitottak-vagyunk-kutatas-munkahelyi-elfogadas-zaklatas-lmbtq  

 

Arra a kérdésre, hogy kinek a helyzetét látják legkevésbé biztonságosnak a munkahelyi bántalmazást, negatív 

megkülönböztetést illetően, az LMBTQ embereket nevezték meg leginkább, kisebb átlagpontszámmal, mint a 

romákat vagy a vallási kisebbségeket. 

 

Változik-e valaha az oktatási rendszerünk? 
Ónody-Molnár Dóra. Beszóló. SpiritFM. 2021.11.23. 

https://open.spotify.com/episode/2fxLAiOUxB3lxMQqkeLbss  

 

Kedden adott ki közleményt a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia azzal 

kapcsolatban, hogy az utóbbi időben, a járvány miatt drámaian megnőtt a segítségre szoruló fiatalok száma. 

Ennek kapcsán Ónody-Molnár Dóra beszélgetett Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológussal. 
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Politikai járványkezelés – Miért halt meg a Pesti úti idősotthon ötvenöt lakója? 
Kerényi György. SzabadEurópa. 2021.11.23-26. 

I. rész https://www.szabadeuropa.hu/a/politikai-jarvanykezeles-miert-halt-meg-a-pesti-uti-idosotthon-55-lakoja-i-resz-minden-

perc-szamit/31573484.html  

II. rész https://www.szabadeuropa.hu/a/politikai-jarvanykezeles-miert-halt-meg-a-pesti-uti-idosotthon-55-lakoja-ii-resz-a-

teszteles-albiztonsagot-adhat/31574784.html  

III. rész https://www.szabadeuropa.hu/a/politikai-jarvanykezeles-miert-halt-meg-a-pesti-uti-idosotthon-55-lakoja-iii-resz-

elveszett-tesztek-ott-felejtett-betegek/31576766.html  

IV. rész https://www.szabadeuropa.hu/a/politikai-jarvanykezeles-miert-halt-meg-a-pesti-uti-idosotthon-55-lakoja-iv-resz-ra-

akartak-verni-a-balhet-de-nem-sikerult/31578068.html  

 

 

A járvány hatásai miatt teltházzal működik a Vadaskerti Gyermekpszichiátria 
Bozsó Ágnes. Telex. 2021.11.23. 

https://telex.hu/belfold/2021/11/23/gyerekek-fiatalok-lelki-egeszseg-mentalis-allapot-pszichiatria-telthaz-unicef  

 

A kórház szerint a 2019-es, vagyis COVID előtti őszi időszakhoz viszonyítva 40 százalékkal emelkedett az esetek 

száma. A szakemberek tapasztalatai szerint az utóbbi időben harmadával nőtt a figyelemzavaros esetek száma, 

a szorongásos és depressziós zavarokkal küzdő gyerekek aránya az ötszörösére nőtt, megduplázódott a 

kényszeres gondolatokkal és cselekedetekkel jelentkezők száma és ugrásszerűen megnőtt az önsértő fiatalok 

száma is. Már a tavalyi évben is érződött a koronavírus negatív hatása, de az idei ősz kezdet minden eddigi 

rekordot megdöntött – írják. 2021 őszén ötször annyi gyermeket láttak el szorongásos és depressziós zavarral, 

mint két évvel ezelőtt. 

 

„Ha cigány, ha magyar, itt mindenki szegény” | Helyközi Járat 
Partizán. 2021.11.21. 

https://youtu.be/BN60gK68kI0  
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Lakhatási válság – lesz-e megoldása? 
Sebály Bernadett. Új Egyenlőség. 2021.11.21. 

https://ujegyenloseg.hu/lakhatasi-valsag-lesz-e-megoldasa/  

 

Ma Magyarországon lakhatási válság van – pedig a helyzet valójában nem sokat változott a ‘90-es évek óta. 

Gyakorlatilag évtizedek óta ugyanazokat a problémákat görgetjük magunk előtt – nincs kiterjedt szociális 

bérlakásszektor vagy más széles körben hozzáférhető megfizethető lakhatási alternatíva. Még a lakhatási 

szegények száma is nagyságrendileg változatlan, vagyis 2-3 millió fő. De van remény! Ha áttekintjük a 

lakhatással foglalkozó szervezetek elmúlt 30 éves munkáját, akkor azt látjuk, hogy ez a szervezeti hálózat – a 

mozgalom – ma erősebb, mint korábban bármikor. Ennek ellenére nem egyértelmű, hogyan fogja felmutatni a 

megfizethető lakásállomány előteremtéséhez szükséges politikai nyomást. 

 

A kistelepülési iskolák problémái nem érdeklik a társadalmat, párthovatartozástól 

függetlenül 
Stubnya Bence, Holtzer Péter. G7. 2021.11.21. 

https://g7.hu/podcast/20211121/a-kistelepulesi-iskolak-problemai-nem-erdeklik-a-tarsadalmat-parthovatartozastol-fuggetlenul/  

 

Sajnos az a szomorú helyzet, hogy a legszegényebb kistelepülések problémáival a többségi társadalom [nem 

foglalkozik], párthovatartozástól függetlenül nem is érdekli az embereket, és tele vannak előítéletekkel. Nemcsak 

az úgynevezett jobboldali szavazók, hanem a baloldali szavazók is. […] Amíg nem változik meg a többségi 

társadalom gondolkodása, és nem lesz elfogadóbb, nyitottabb, addig akármit csinálhat bármiféle kormányzat. 

Erőszakkal nem megy, mert amíg szabad iskolaválasztás van, és van egy ilyen társadalmi környezet, addig bizony 

a kistelepülési iskolák, vagy általában az integrációs kérdések nem fognak […] megoldódni – mondta Thaisz 

Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának ügyvezető igazgatója a G7 oktatási témájú 

podcastsorozata, a 28. óra harmadik adásában. 

 

Nem mindig tudjuk, mi a gyermekbántalmazás, nem is teszünk ellene 
Hintalovon. 2021.11.20. 

https://hintalovon.hu/2021/11/20/nem-mindig-tudjuk-mi-a-gyermekbantalmazas-nem-is-teszunk-ellene/  

 

A kutatás egyik legjelentősebb eredménye – amelyet a közösségi gyermekvédelmi program tervezése esetén sem 

szabad figyelmen kívül hagyni – a gyerekekkel szembeni erőszak témájával kapcsolatban egyszerre jelen lévő 

fokozott érdeklődés és érzékenység, valamint a szintén jelentős passzivitás között feszülő ellentét. 

 

https://ujegyenloseg.hu/lakhatasi-valsag-lesz-e-megoldasa/
https://g7.hu/podcast/20211121/a-kistelepulesi-iskolak-problemai-nem-erdeklik-a-tarsadalmat-parthovatartozastol-fuggetlenul/
https://hintalovon.hu/2021/11/20/nem-mindig-tudjuk-mi-a-gyermekbantalmazas-nem-is-teszunk-ellene/


7 
 

 

Mi a bántalmazás? Hová jelezzek? – Alapfogalmak 
Hintalovon. 2021.11.20. 

https://hintalovon.hu/2021/11/20/mi-a-bantalmazas-hova-jelezzek-alapfogalmak/  

 

A gyerekek jóllétének és biztonságának védelme az egész 

közösség feladata. Fontos, hogy a közösség tagjai valóban 

felismerjék, ha egy gyerek bajban van, és tisztában legyenek 

azzal, hogy kihez és milyen formában fordulhatnak. Ennek 

számos előfeltétele van, például, hogy legyen a közösség 

tagjainak egy közös tudása, ismerjék egymást a közösség tagjai, 

bízzanak egymásban, és megfelelően működjön közöttük a 

kommunikáció 

Szociális helyett egyenlőségi paradigma: minimumprogramot hirdettek roma 

szervezetek 2022-re 
Kiss Soma Ábrahám. Mérce. 2021.11.19. 

https://merce.hu/2021/11/19/szocialis-helyett-egyenlosegi-paradigma-minimumprogramot-hirdettek-roma-szervezetek-2022-re/  

 

„[a] 2022. évi parlamenti választáson elinduló pártok összességének közös a felelőssége, -mint a magyar 

politikai/társadalmi elit tagjainak, – hogy a magyarországi roma emberek és közösségek emberi, állampolgári 

valódi egyenlőségét megteremtsék, és az elmúlt 30-50 évben tett ígéreteiket teljesítsék, beváltsák. Ezzel 

egyidejűleg pedig politikai tevékenységük és kampányaik során, a roma közösségek felé valódi társadalmi 

ajánlatot tegyenek, amelynek az eddigiekkel ellentétben a szociális paradigma helyett az egyenlőség 

paradigmájára kell épülnie.” 

 

Pandémia és alkoholizmus 
Medical Online. 2021.11.19. 

http://medicalonline.hu/cikk/pandemia_es_alkoholizmus  

 

A felnőtt lakosság pandémia során észlelt alkoholfogyasztása és szerhasználata számos tényezővel 

összefüggésben mutat romló tendenciát. Kiemelkedő szempont a megküzdési stratégiák közül az alkohollal 

történő öngyógyítás. Ezt tovább erősítheti fel a komorbid depresszió, vagy szociális és élethelyzeti krízis. Bizonyos 

társadalmi rétegek kiemelt rizikócsoportnak számítanak: a hajléktalanság, valamint az alkohollal párhuzamosan 

történő drogfogyasztás. E két speciális beteganyagon keresztül kellene beazonosítani azt a mentális 

egészségügyi és szociális hálót, amelynek legfőbb feladata a pandémia során kialakult függőség visszaszorítása, 

valamint megelőzése. 

 

Klímaváltozás és sérülékeny társadalmi csoportok 
Zöld Egyenlőség. 2021.11.19. 

https://ujegyenloseg.hu/klimavaltozas-es-serulekeny-tarsadalmi-csoportok/  

 

A klímaváltozás mindannyiunk életére hatással van. Vannak azonban olyan társadalmi csoportok – például 

szegénységben élők, nők, munkások, kisebbségek, nem-emberi állatok –, melyeket különösen negatívan érint. A 

Verzió filmfesztiválon arról beszélgetünk, hogy miért van ez így és mit tehetünk ellene? Résztvevők: Czeglédi 

Alexandra, Farkas Mátyás, Feldmár Nóra, Nemes László, Perger András és Gébert Judit. 

 

https://hintalovon.hu/2021/11/20/mi-a-bantalmazas-hova-jelezzek-alapfogalmak/
https://merce.hu/2021/11/19/szocialis-helyett-egyenlosegi-paradigma-minimumprogramot-hirdettek-roma-szervezetek-2022-re/
http://medicalonline.hu/cikk/pandemia_es_alkoholizmus
https://ujegyenloseg.hu/klimavaltozas-es-serulekeny-tarsadalmi-csoportok/
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Iványi Gábor: talán erre talált ki minket a Jóisten, hogy az ilyen, magukat istennek 

képzelő politikai szervezetek ellen küzdjünk 
Népszava. 2021.11.19. 

https://nepszava.hu/3138494_ivanyi-gabor-talan-erre-talalt-ki-minket-a-joisten-hogy-az-ilyen-magukat-istennek-kepzelo-politikai-

szervezetek-ellen-kuzdjunk  

 

„Ne bánd, hogy ha a pozíciódból törvénytelenül kilöknek, harcolj érte, és közben gondolkozz, hogy az élet sokkal 

fontosabb és szebb, mint hogy megalkuvó módon beállj valami rossz ügy mellé” 

 

„A nagyobb gyerekek a kukában fürdenek” – Így döntött be több száz családot a 

kötelező kukadíj 
Báthory Róbert. Szabad Európa. 2021.11.18. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/a-nagyobb-gyerekek-a-kukaban-furdenek-igy-dontott-be-tobb-szaz-csaladot-a-kotelezo-

kukadij/31566105.html  

 

Borsod szegények lakta falvaiban sok embernek ment már rá a háza a kukadíj miatti elmaradásokra. A 

legkiszolgáltatottabbaknak kisebb gondjuk is nagyobb a szemétdíj megfizetésénél. Az utóbbi néhány évben új 

funkciókat találtak ki a kukáknak: van, aki abban hord vizet, és olyan is, aki kukában fürdik. Magyarországon 

kötelező fizetni a szemétszállítási díjért akkor is, ha nem szeretnénk a szolgáltatást. Az állam évekkel ezelőtt 

jogszabályban határozta meg, hogy környezetvédelmi és köztisztasági szempontok miatt a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás örök: akkor is, ha nem fizetnek érte. A díj elmaradása azonban 

köztartozásnak minősül, és kegyetlenül be is hajtják. 

 

The 5 major health hazards of social work stress 
Social Work News. 2021.11.20. 

https://www.mysocialworknews.com/article/the-5-major-health-hazards-of-social-work-stress  

 

With sickness rates that are 60% higher than the average for other jobs, stress is a significant negative side-

effect of being a social worker. As well as the well-known damage this can cause to your emotional wellbeing, it 

can also harm your physical health in the following ways: 

 Respiratory and Cardiovascular difficulties 

 Digestive problems 

 Muscular damage 

 A reduced sexual desire and harmed reproductive system 

 A suppressed immune system 

https://nepszava.hu/3138494_ivanyi-gabor-talan-erre-talalt-ki-minket-a-joisten-hogy-az-ilyen-magukat-istennek-kepzelo-politikai-szervezetek-ellen-kuzdjunk
https://nepszava.hu/3138494_ivanyi-gabor-talan-erre-talalt-ki-minket-a-joisten-hogy-az-ilyen-magukat-istennek-kepzelo-politikai-szervezetek-ellen-kuzdjunk
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-nagyobb-gyerekek-a-kukaban-furdenek-igy-dontott-be-tobb-szaz-csaladot-a-kotelezo-kukadij/31566105.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-nagyobb-gyerekek-a-kukaban-furdenek-igy-dontott-be-tobb-szaz-csaladot-a-kotelezo-kukadij/31566105.html
https://www.mysocialworknews.com/article/the-5-major-health-hazards-of-social-work-stress
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Igazságosabbá teszi-e a társadalmat a PC? | KÖZGYŰLÉS II. 
Partizán. 2021.11.17. 

https://youtu.be/zZmvm3aEqSI  

 

A politikai korrektség alapvetően a különféle etnikai, szexuális, vallási, marginalizált kisebbségek 

jogegyenlőségi küzdelmeihez kötődik. A mozgalom célja, hogy kiirtsa a hétköznapi beszédből azokat a 

kifejezéseket, amik az adott csoportok megbélyegzését erősítik. A PC mozgalom intézménye mára rengeteg 

konfliktust szült. Hogy van az, hogy egy olyan kezdeményezés, ami arra hivatott, hogy segítse az együttélést, 

még megosztóbbá teszi a társadalmat? Ki dönti el, hogy mi az, ami politikailag korrekt és mi az, ami nem? 

Valóban arról van szó, hogy egyesek túl érzékenyek vagy inkább a társadalom többsége érzéketlen? Többek 

között ezekről vitatkoznak a Közgyűlés résztvevői. 

 
 

Zacher: Nem lesz szemléletváltás a drogokkal kapcsolatban, amíg az én 

generációm itt van 
Partizán. Monoszkóp. 2021.11.16. 

https://youtu.be/_pa7gKQdCCg  

 

Drogok, alkohol, nyugtatók, cigaretta, orrcsepp, édességek, kávé, közösségi média, vásárlás, pornó, szex vagy 

párkapcsolat: a különböző függőségeink kémiai háttere nagyon hasonlóan működik. De pontosan mi is a 

különbség a szerfüggőség és a viselkedési addikciók között? Hogyan csökkenthetőek a drogfüggőség 

egészségügyi kockázatai? És elérhetjük valaha a drogmentes Magyarországot? A Monoszkóp legújabb adásában 

Tóth Jakab Zacher Gáborral és Kapitány-Fövény Mátéval beszélget. 

 

https://youtu.be/zZmvm3aEqSI
https://youtu.be/_pa7gKQdCCg
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Előbb-utóbb mindenki a konyhában köt ki – a nők helye a NER-ben 
Bakó Júlia. Mérce. 2021.11.13. 

https://merce.hu/2021/11/13/elobb-utobb-mindenki-a-konyhaban-kot-ki-a-nok-helye-a-ner-ben/  

 

A nemrég Budapesten megrendezett Demográfiai Csúcson pedig a kormány politikusai külföldi kormányfőkkel 

egyetértésben (szinte kizárólag férfiakkal), határozták meg, milyen is az a családmodell, amelyért küzdenek. Az 

ideális családban a férfi pénzt keres, a felesége pedig elsősorban a háztartással és a gyerekekkel foglalkozik 

 

Felelősséget vállalt a szexuális visszaélések miatt a francia katolikus egyház 
Mizsur András. Telex. 2021.11.12.  

https://telex.hu/tudomany/2021/11/12/alkoholizmus-videojatekfuggoseg-demetrovics-zsolt-motivacio-kutatas-mta  

 

Ha szóba kerül az alkoholizmus, mindenki arra kíváncsi, mikortól számít valaki függőnek, mi az a mennyiség, 

amitől már baj van: a napi egy-két sör vagy a rendszeres hétvégi lerészegedés még belefér-e. Vagyis alapvetően 

a mennyiség felől közelítjük meg a kérdést, kevésbé beszélünk arról, miért iszik valaki (sokat). Pedig az okok és a 

motivációk feltárása sokkal fontosabb lehet, mint gondolnánk, mert ezekből tudunk arra következtetni, hogy 

okozhat-e problémát az illető életében az alkoholfogyasztás. És ez nemcsak az alkoholra igaz, hanem minden 

más függőségre, így például a pornófüggőségre és a problémás videójáték-használatra is, a mögöttük álló 

mechanizmus ugyanaz. 

 

Felelősséget vállalt a szexuális visszaélések miatt a francia katolikus egyház 
A TASZ jelenti. 444. hu. 2021.11.11.  

https://ataszjelenti.444.hu/2021/11/11/nem-eleg-a-nagyvarosokban-kuzdeni-a-negyedik-hullam-ellen  

https://tasz.hu/a/files/Negyedik-hullam-Miniszterelnoksegnek-valasz-2021.11.05.pdf  

 

A négy hónap után végre újra közzétett megyei szintű oltottsági adatokon az látszik, hogy az ország keleti felében 

lényegesen kevesebben vannak beoltva. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az oltottság 61,7% szemben a Pest 

megyei 74%-kal. Eközben a járvány felfutóban van, és egyértelmű, hogy a negyedik hullámban a be nem oltott 

emberek vannak leginkább kitéve a súlyos betegségnek. De hiba lenne azt gondolni, hogy ez a helyzet kizárólag 

őket veszélyezteti. Össztársadalmi érdek, hogy minél többen oltassák be magunkat, hiszen csak akkor tudjuk 

magunk mögött hagyni a járványt, és az ezzel járó egészségügyi, gazdasági és társadalmi nehézségeket. 

 

Ma ünneplik a szociális munka napját Magyarországon 
Origo. 2021.11.11.  

https://www.origo.hu/itthon/20211112-a-szocialis-munka-napjat-unneplik-ma-magyarorszagon.html  

 

Stratégiai partnerekként tekintünk az egyházakra a gondoskodáspolitikában, mert már akkor részt vettek ebben 

a munkában, amikor állam és törvények nem léteztek; az egyházak lelki biztonságot is tudnak nyújtani, 

szerepüket pedig felekezettől függetlenül ezen a téren a magyar társadalom is támogatja. 

  

https://merce.hu/2021/11/13/elobb-utobb-mindenki-a-konyhaban-kot-ki-a-nok-helye-a-ner-ben/
https://telex.hu/tudomany/2021/11/12/alkoholizmus-videojatekfuggoseg-demetrovics-zsolt-motivacio-kutatas-mta
https://ataszjelenti.444.hu/2021/11/11/nem-eleg-a-nagyvarosokban-kuzdeni-a-negyedik-hullam-ellen
https://tasz.hu/a/files/Negyedik-hullam-Miniszterelnoksegnek-valasz-2021.11.05.pdf
https://www.origo.hu/itthon/20211112-a-szocialis-munka-napjat-unneplik-ma-magyarorszagon.html


11 
 

 

Szocialista falak helyén kapitalista falak  
Scheiring Gábor. Új Egyenlőség. 2021.11.08.  

https://ujegyenloseg.hu/szocialista-falak-helyen-kapitalista-falak/  

 

A fokozatosság hívei arra figyelmeztettek, hogy a társadalmi kohézióhoz és a működő piacokhoz szükséges 

társadalmi és gazdasági intézmények nem jönnek létre automatikusan pusztán azáltal, hogy lerombolják a régi 

szocialista intézményeket. 

Még a legsikeresebb rendszerváltó országok is az 1930-as évek Nagy Gazdasági Világválságához hasonló 

recessziót éltek át. 

 

El a kezekkel a szerelemtől!  
Muhari Judit. Népszava. 2021.11.07.  

https://nepszava.hu/3137064_el-a-kezekkel-a-szerelemtol--a-bantalmazas-es-a-szerelemfeltes-kozott-nincs-kapcsolat  

 

A médiának is felelőssége van abban, ki mer-e lépni párkapcsolatából egy bántalmazott. Az áldozatmentő 

megközelítéssel tálalt cikkek, televíziós riportok elbizonytalaníthatják, de a bántalmazás dinamikája sem könnyíti 

meg a helyzetüket: az erőszakos kitörést a „mézeshetek” időszaka követi. A Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet érzékenyítő előadást tartott a témában, az esemény aktualitását az adta, hogy novemberben 

van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. 

 

A közösség erősödése  
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.11.07.  

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/11/07/810-a-kozosseg-erosodese/  

 

Az Igazgyöngy az első pillanattól kezdve közösségfejlesztési fókusszal dolgozik. Ahol nincs közösség, nincsenek 

közösségi szabályok, ott az egyéni túlélés sajátos viszonyokat teremt. Sajátos hierarchiát, ami még inkább 

bezárja a változás lehetőségét a családok számára. Az egyetlen fontosság a nyomorúságban az, hogy kinek, mi 

és mennyi van, ebbe szűkül bele a tudat, és a jövőkép is. Ebben nagyon sérülékeny lesz minden kapcsolat, a 

családok között, és néha még a családokon belül is. Az elején nekem is nagy konfliktusokat, csalódásokat kellett 

megélnem, mire megértettem: a kríziskezelés önmagában nem megoldás. Az is csak afféle “ügy-kezelés”, ami 

nem érinti az okokat, és ezért nem is hoz változás. 

 

Felelősséget vállalt a szexuális visszaélések miatt a francia katolikus egyház 
Népszava. 2021.11.05.  

https://nepszava.hu/3137161_felelosseget-vallalt-a-szexualis-visszaelesek-miatt-a-francia-katolikus-egyhaz  

 

Az elmúlt 70 évben 2900 és 3200 közötti lehetett a francia katolikus egyházon belüli pedofil bűnöket elkövetők 

száma. "A katolikus egyház elsőrendű feladata az áldozatokkal szemben, hogy elismerje intézményes 

felelősségét a szexuális visszaéléseket elkövetők személyes felelőssége mellett" - nyilatkozta Éric de Moulins-

Beaufort reimsi érsek. 

  

https://ujegyenloseg.hu/szocialista-falak-helyen-kapitalista-falak/
https://nepszava.hu/3137064_el-a-kezekkel-a-szerelemtol--a-bantalmazas-es-a-szerelemfeltes-kozott-nincs-kapcsolat
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/11/07/810-a-kozosseg-erosodese/
https://nepszava.hu/3137161_felelosseget-vallalt-a-szexualis-visszaelesek-miatt-a-francia-katolikus-egyhaz
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A közösségen kívül 
Doros Judit. Népszava. 2021.11.023.  

https://nepszava.hu/3136774_jon-egy-betegseg-es-eluszik-a-tuzifara-valo  

 

Itt Kerecsenden, a Pacsirta utcában többeket megkérdeztünk, mivel fűtenek, s valamennyi házból azt válaszolták: 

fával. Ez azonban sok helyen inkább csak vágy, mint valóság, hiszen ha elfogy a kevés szociális fa, tüzelnek 

mindennel, amivel csak tudnak: rossz papírral, ruhákkal, pozdorjával, műanyag flakonokkal. Sok itteni gyerek 

köhög a füsttől vagy rendszeresen megfázik a rosszul szigetelt, huzatos házban. Néhányan egy szobába 

húzódnak össze télire, s csak azt az egy helyiséget fűtik fel nagyon melegre – ám amikor innen kimennek a hűvös 

előtérbe vagy épp a hideg udvarra, szintén megfáznak.    

 

A közösségen kívül 
Kozlár Alexandra. Index. 2021.11.02.  

https://index.hu/kultur/2021/11/02/hajlektalansag-szocialis-munkasok-kozma-lilla-rita-utcamesek/  

 

Kevesen írnak olyan empatikusan, emberségesen, szívet melengetően a hajléktalanokról, egyáltalán a 

hajléktalanságról, ahogy a győri Tarandus Kiadó vállalkozásában Kozma Lilla Rita szociális munkás, helyesebben 

most már egykori szociális munkás teszi. A legkülönbözőbb történetekben és legkülönbözőbb elbeszélési 

módokban mutatja be azt a világot, amellyel legtöbben csak az aluljárókban, köztereken vagy a pesti flaszter 

mocskos bérházainak tövében találkozunk és akkor is leginkább sietősre vesszük lépteinket, vagy ha jön a 

karácsony és megszólal a lelkiismeretünk, kötelezően adakozunk valamit, de amúgy igyekszünk nem törődni a 

fedél nélküliekkel, a lecsúszottakkal, a világ másik felére került embertársainkkal. 

Mert nem jó látni az emberi kiszolgáltatottságot, esendőséget, nem jó látni, hogy ide lehet jutni… 

https://nepszava.hu/3136774_jon-egy-betegseg-es-eluszik-a-tuzifara-valo
https://index.hu/kultur/2021/11/02/hajlektalansag-szocialis-munkasok-kozma-lilla-rita-utcamesek/

