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NAGYVILÁG 

Véget ért a Vatikánban a püspöki szinódus a családról-Az egyházi vezetők 

elutasítják a "nemek közti különbségek nélküli társadalmat 

MH/MTI – 2015.10.25. 15:09  

Mindenkinek joga van a tisztelethez és a méltósághoz, de nincs alapja az azonos neműek 

házasságának, ezt is tartalmazza a családról szóló szinódus záródokumentuma, amelyet Ferenc 

pápa nyilvánosságra is hozott. A 33 oldalas és 94 pontból álló zárójelentés minden egyes cikkét 

kétharmados minősített többséggel szavazta meg a szinóduson részt vevő 270 püspök, akik az 

elmúlt három hétben tanácskoztak.   

- See more at: 

http://magyarhirlap.hu/cikk/38748/Veget_ert_a_Vatikanban_a_puspoki_szinodus_a_csaladrol#sthash.3

bRwPjHA.dpuf 

Ferenc pápa nem örül a melegházasság elutasításának 
www.origo.hu 

http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=187
http://magyarhirlap.hu/cikk/38748/Veget_ert_a_Vatikanban_a_puspoki_szinodus_a_csaladrol#sthash.3bRwPjHA.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/38748/Veget_ert_a_Vatikanban_a_puspoki_szinodus_a_csaladrol#sthash.3bRwPjHA.dpuf
http://www.origo.hu/nagyvilag/20151024-ferenc-papa-nem-orul-a-meleghazassag-elutasitasanak.html
http://www.origo.hu/


 

 

Tízmilliárd forintot sikkasztott el a pap az egyház pénzéből, hogy popsztár 

felesége karrierjét egyengesse  
http://444.hu/2015/10/25/tizmilliard-forintot-sikkasztott-el-a-pap-az-egeszhaz-penzebol-hogy-popsztar-

felesege-karrierjet-egyengesse 

 

Egész Szingapúrt megrázta a botrány. 

 

Az FBI igazgatója szerint ha az állampolgárok videóra veszik a rendőröket, az 

még több bűnözéshez vezethet 

 Herczeg Márk  
 október 25., vasárnap 8:39  

http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Faz-fbi-igazgatoja-szerint-ha-az-
allampolgarok-videora-veszik-a-rendoroket-az-meg-tobb-bunozeshez-vezethet 

James Comey érdekes fejtegetésbe bocsátkozott. 

 

Gyerekapokalipszis most 
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fgyerekapokalipszis-most 

 

 október 25., vasárnap 15:09  

A True Detective rendezője az afrikai gyerekkatonákról forgatott filmet. A Beasts of No Nation a 

letaglózó jelenetek mellett arról is szólhat, merre van a filmipar jövője. 

 

 

Pekingben egyre többen vállalhatnak második gyereket 
Peking, 2015. október 25., vasárnap (MTI) –  

http://444.hu/2015/10/25/tizmilliard-forintot-sikkasztott-el-a-pap-az-egeszhaz-penzebol-hogy-popsztar-felesege-karrierjet-egyengesse
http://444.hu/2015/10/25/tizmilliard-forintot-sikkasztott-el-a-pap-az-egeszhaz-penzebol-hogy-popsztar-felesege-karrierjet-egyengesse
http://444.hu/2015/10/25/tizmilliard-forintot-sikkasztott-el-a-pap-az-egeszhaz-penzebol-hogy-popsztar-felesege-karrierjet-egyengesse
http://444.hu/2015/10/25/tizmilliard-forintot-sikkasztott-el-a-pap-az-egeszhaz-penzebol-hogy-popsztar-felesege-karrierjet-egyengesse
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Faz-fbi-igazgatoja-szerint-ha-az-allampolgarok-videora-veszik-a-rendoroket-az-meg-tobb-bunozeshez-vezethet
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Faz-fbi-igazgatoja-szerint-ha-az-allampolgarok-videora-veszik-a-rendoroket-az-meg-tobb-bunozeshez-vezethet
http://444.hu/author/herczegm
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Faz-fbi-igazgatoja-szerint-ha-az-allampolgarok-videora-veszik-a-rendoroket-az-meg-tobb-bunozeshez-vezethet
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Faz-fbi-igazgatoja-szerint-ha-az-allampolgarok-videora-veszik-a-rendoroket-az-meg-tobb-bunozeshez-vezethet
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fgyerekapokalipszis-most
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fgyerekapokalipszis-most
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fgyerekapokalipszis-most
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=549785&lang=hun#549785


Több mint 53 ezer pekingi házaspár kérvényezte, hogy második gyereket vállalhasson, miután tavaly 

februárban a fővárosban is lazítottak a korábbi születésszabályozási elveken - számolt be a kínai állami 

média szombaton. 

 

 

A nap, amikor a nők sztrájkba léptek 
 

 Feminfo  
 október 24., szombat 8:14  

http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Ffeminfo.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Fa-nap-amikor-a-nok-
sztrajkba-leptek 

Se munka, se főzés, se gyerekezés nem volt Izlandon. Meg is lett az eredménye. 

 

EMBERI JOGOK 

Szaúd-Arábia -Hiába a nemzetközi bírálat, lefejezhetik a siíta fiatalt 
MTI, 2015. október 25., 22:51  

A szaúd-arábiai legfelsőbb bíróság megerősítette azt a nemzetközileg élesen bírált halálos ítéletet, 

amelyet egy síita fiatalemberre szabtak ki felekezetek egymás ellen uszítása címén – közölte vasárnap az 

elítélt ügyvédje és családja.  

A vád szerint Ali Bakír en-Nimr 2011-ben és 2012-ben tüntetéseken való részvétele során – még 

kiskorúként – követte el a terhére rótt bűncselekményt. 

Ügyvédje szerint lefejezés és keresztre feszítés vár rá, amint a többségében szunniták lakta 

Szaúd-Arábia élén álló Szalmán király is aláírja az ítéletet. 

Az Amnesty International (AI) nevű nemzetközi jogvédő szervezet mellett az Európai Unió is 

tiltakozott a bírósági határozat ellen 

 

Síitákat robbantottak fel Bangladesben  
http://vs.hu/mind/osszes/siitakat-robbantottak-fel-bangladesben-1024 

http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Ffeminfo.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Fa-nap-amikor-a-nok-sztrajkba-leptek
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Ffeminfo.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Fa-nap-amikor-a-nok-sztrajkba-leptek
http://444.hu/author/femin4
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Ffeminfo.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Fa-nap-amikor-a-nok-sztrajkba-leptek
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Ffeminfo.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Fa-nap-amikor-a-nok-sztrajkba-leptek
http://vs.hu/mind/osszes/siitakat-robbantottak-fel-bangladesben-1024


Legkevesebb egy ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek egy síita szertartás résztvevői ellen 

házi készítésű robbanószerkezetekkel elkövetett merényletekben Bangladesben szombaton – közölte a 

helyi rendőrség. 

A robbanássorozat a bangladesi síita kisebbség 17. századi, ma is fontos szerepet betöltő oktatási 

központjában, a Dakka óvárosában álló Huszei Dalanban történt, ahol mintegy 25 ezren gyűltek 

össze, hogy részt vegyenek az ásúra ünnepen. A halálos áldozat egy 14 éves fiatal. A sebesültek 

számát a különböző hírforrások 80 és 100 körül állapították meg. 

 

Rávernék az érdekszülés költségét egy tajvani anyára 
www.mno.hu 

 

Még Soros intézete szerint is jogsértő az AI levélíratása (Gondola, 2015.10.24 14:00) 

http://gondola.hu/cikkek/98558-Meg_Soros_intezete_szerint_is_jogserto_az_AI_leveliratasa.html 

Emberi jogokat sértőnek és tiltott pártpolitikai tevékenységnek minősülhet, hogy diákokkal írattak 

levelet a miniszterelnöknek - mondta Somody Bernadette. 

Embertelen bánásmód miatt perel a tömeggyilkos  

www.hvg.hu 

Beperelte Norvégiát a 2011 nyarán hetvenhét embert lemészároló Anders Behring Breivik, 

egyebek közt embertelen bánásmódra és kínzásra hivatkozva. A norvég hatóságok úgy döntöttek, 

engedélyezik az eljárás továbbvitelét - írta a Deutsche Welle német rádió internetes felületén.  

Kiderült, miért gyilkolhatott a kardos ámokfutó a svéd iskolában  

www.hvg.hu 

Rasszizmus vezérelte azt a férfit, aki csütörtökön megölt két embert, kettőt pedig megsebesített 

egy svédországi iskolában - közölte pénteken a svéd rendőrség.  

 

SZÍRIA 

Szíria: Elindulhat az orosz együttműködés a Pentagonnal  

www.hvg.hu 

http://mno.hu/kulfold/ravernek-az-erdekszules-koltseget-egy-tajvani-anyara-1310742
http://www.mno.hu/
http://rd.hirkereso.hu/rd/21612282?url=http://gondola.hu/cikkek/98558-Meg_Soros_intezete_szerint_is_jogserto_az_AI_leveliratasa.html
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Vagyimir Putyin orosz elnök szerint rövidesen megkezdődik a katonai adatok cseréje 

Oroszország és az Egyesült Államok, valamint szövetségeseik katonai illetékesei között az 

Iszlám Állam szíriai pozícióiról. Egyeztetett Bassár el-Aszad szíriai rezsimmel is, aki pozitívan 

fogadná azokat az ellenzékieket, akik az Iszlám Állam ellen harcolnának. 

 

Iszlám Állam: Nemsokára egy zsidó sem lesz Jeruzsálemben  

www.hvg.hu 

Videóüzenetében Izrael elpusztításával és minden zsidó megölésével fenyegetett pénteken az 

Iszlám Állam. 

Ötvenezer dolláros vérdíjat tűztek ki egy magyar újságíró fejére 

http://www.atv.hu/belfold/20151023-beszelgetes-jaszberenyi-sandor-haditudositoval/hirkereso 

Az Iszlám Állam ötvenezer dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére Szíriában, az őt szállító sofőr pedig 

újból és újból le akart térni a kijelölt útvonalról – a Heteknek is dolgozó Jászberényi Sándorral a 

háborús tudósítók munkájáról, az európai bevándorlási hullámról és amerikai 

könyvbemutatójáról is beszélgettünk. A Hetek interjúja. 

 

Megint tévesen durrantottak oda az amerikaiak: 30 halott  

www.hvg.hu 

Harmincra nőtt a halálos áldozatok száma abban a téves amerikai légitámadásban, amely az 

Orvosok Határok Nélkül (MSF) által az afganisztáni Kunduzban üzemeltetett kórházat érte 

október elején - közölte honlapján a nemzetközi humanitárius szervezet.  

Az oroszok ezúttal a szír ellenzék érdekében bombáznának  

www.hvg.hu 

Oroszország kész légi támogatást nyújtani a Szabad Szíriai Hadsereg (SZSZH) nevű ellenzéki 

ernyőszervezetnek - közölte az orosz külügyminiszter szombaton Moszkvában. 

 

Líbia partjainál elsüllyedt egy menekülteket szállító hajó  

www.hvg.hu 
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Legalább 40 menekült vesztette életét. 

Menekült csecsemőt mentettek ki a tengerből  

www.hvg.hu 

A török hatóságok először halottnak hitték a másfél éves gyermeket, akit 14 másik menekülttel 

mentettek ki. 

 

Menekült nőket erőszakolnak meg az útjuk során 
http://hvg.hu/vilag/20151024_Menekult_noket_eroszakolnak_meg_az_emberc?s=hk 

2015. október 24., szombat, 22:29 Utolsó frissítés: 17 órája  

Szerző: hvg.hu  

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint hitelt érdemlő tanúvallomások szólnak arról, 

hogy az Európába tartó menekült nők és gyerekek szexuális erőszaknak vannak kitéve.  

Ismét tömegverekedés volt egy német menekültszálláson  

www.hvg.hu 

Ezúttal a Szászország tartományi Niederauban, ahol vasárnapra virradóra nagyjából 100 

menedékkérő esett egymásnak. 

 

Európa még több tízezer menekültre számít 
A menekülthullám által érintett nyugat-balkáni országok tehermentesítését szolgáló haladéktalan 
akciótervet fogadtak el vasárnap este Brüsszelben az Európai Bizottság égisze alatt. A megállapodás 
értelmében százezer új férőhelyet létesítenek a Balkánon a menekültek számára, és eltántorítják a 
menekültek útvonalán fekvő országokat, hogy az egyre újonnan érkezőket a nyugati határaikra szállítsák.  
 http://nol.hu/kulfold/mindenki-a-masikra-tolna-a-menekulteket-1571265 

 

Halmai Katalin  

2015. október 26. 
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EURÓPA 

EU-csúcs: Elkészült a menekültügyi akcióterv  

hvg.hu 

A nyugat-balkáni migrációs és menekültválságban érintett országok vezetői egy tizenhéz pontos 

akciótervet fogadtak el a válság kezelésében, mely gondoskodik a menekültek megfelelő téli 

szállásolásáról, utaztatásáról és a határok ellenőrzéséről. Növelik a balkáni országok és 

Görögország szálláshelykapacitását, valamint a határvédelmet is megerősítik. 

 

Lassítanának a menekültáradaton egy kicsit  
http://444.hu/2015/10/26/lassitananak-a-menekultaradaton-egy-kicsit 

 

A balkáni útvonalról szóló brüsszeli minicsúcson alig bírtak megegyezni valamiben. 

Igyekeznének minél több menekültet Görögországban megállítani. 

Tovább 

A rendkívüli miniszterelnöki csúcson többen Athén felelősségét pedzegetik 

MH/MTI – 2015.10.25. 20:27  

Megkezdődött vasárnap délután Brüsszelben, az Európai Bizottság épületében az a 

csúcstalálkozó, amelyet Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kezdeményezett a 

nyugat-balkáni migráció által érintett országok vezetőinek részvételével. Érkezésekor több 

kormányfő a görög határ hatékonyabb ellenőrzésének szükségességét hangsúlyozta. Este 

tárgyalnak arról a 16 pontos nyilatkozattervezetről, amelyet az Európai Bizottság elnöke 

készített.  

- See more at: 

http://magyarhirlap.hu/cikk/38744/A_rendkivuli_miniszterelnoki_csucson_tobben_Athen_felelosseget_

pedzegetik#sthash.cK36BRZL.dpuf 

 

Néppárti kongresszus - Egyetértettek az EU külső határainak védelmében a 

migrációs vitában felszólalók 
Fehér Krisztina, az MTI tudósítója jelenti: 

Madrid, 2015. október 22., csütörtök (MTI) - Egyetértettek az Európai Unió külső határainak védelmében 

a migrációról szóló vitában felszólalók szerdán az Európai Néppárt (EPP) madridi kongresszusán. A 

http://hvg.hu/vilag/20151026_EUcsucs_Elkeszult_a_menedekkerok_befogad
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résztvevők sürgősséggel olyan határozatokat fogadtak el, amelyekben közös európai választ sürgetnek, 

és az oltalomra szorulók megsegítésére is felszólítanak. 

 

Halogatja az EU a kritikus török jelentés bemutatását  
http://vs.hu/kozelet/osszes/halogatja-az-eu-a-kritikus-torok-jelentes-bemutatasat-1025 

Az Európai Bizottság indoklás nélkül halogatja a Törökországról szóló új elemzésének megjelentetését, 

valószínűleg azért, mert a menekültválság miatt nem akarja bírálni az ankarai vezetést a közelgő 

választások előtt – írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap. 

Jöhet a bolgár, román, szerb határzár is, de csak a német után  
http://vs.hu/mind/osszes/johet-a-bolgar-roman-szerb-hatarzar-is-de-csak-a-nemet-utan-1024 

Bulgária, Románia és Szerbia kész lezárni határait a menekültek előtt, ha Németország és Ausztria is így 

dönt – mondta Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök, miután találkozott román és szerb kollégájával 

szombaton. 

 

Blair elismerte a felelősséget az Iszlám Állam felemelkedésében 
Bocsánatot kért Tony Blair volt brit miniszterelnök az iraki háborúért, és az abban elkövetett hibákért, 

valamint elismerte, hogy részben felelősek az Iszlám Állam (IS) felemelkedéséért. 

www.nol.hu 

 

NOL  

2015. október 25. 

 

 Merkel a bevándorlók gyors integrálását sürgeti  

www.napi.hu 

 

Megoldás a migrációra csak a forrásországban? 
Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint egyre több országban merül fel, hogy a 

Magyarországon már bevezetett és az uniós joggal összhangban álló intézkedésekkel próbáljanak tüzet 

oltani. 

www.nol.hu 
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MTI  

2015. október 25. 

 

A magyar határon bevált a kerítés- Orbán Viktor: Magyarország már csak 

megfigyelőként vesz részt a csúcson 

MH/ MTI – 2015.10.25. 16:37  

A nyugat-balkáni migrációs útvonal már nem érinti Magyarországot, ezért már csak 

megfigyelőként vesz részt az erről szervezett csúcstalálkozón - mondta vasárnap a megbeszélésre 

érkezve Orbán Viktor miniszterelnök. Egy spanyol lapnak a kormányfő arról beszélt, hogy bevált 

a kerítés, de ezekről nem beszélnek. 

- See more at:  

http://magyarhirlap.hu/cikk/38752/A_magyar_hataron_bevalt_a_kerites#sthash.D8qAbWRJ.dpuf 

 

 

Jövő héten kezdődnek a kitoloncolások Németországban  

www.hvg.hu 

Már a hét végén életbe léphet Németországban a menekültügyi eljárás gyorsításáról szóló 

törvény, s így már a jövő héten elkezdődhet az elutasított menedékkérők kitoloncolása az 

országból - erősítették meg az értesüléseket a német kormány tagjai. 

 

Illegális bevándorlás - Az Airbus csoport vezetője a német munkaerőpiaci 

szabályok lazítását sürgeti 
Berlin, 2015. október 25., vasárnap (MTI) - Németországban amerikai mintára lazítani kell a 

munkaerőpiaci szabályozáson a menekültek integrációja érdekében - véli az Airbus csoport 

vezérigazgatója. 

 

http://nol.hu/kereses?author=MTI
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Ünnepélyesen váltana nevet a "Zsidóölő" nevű falu  

www.hvg.hu 

Ünnepélyes keretek között, az izraeli nagykövet és a spanyol zsidóság hivatalos küldöttségének 

jelenlétében keresztelték át a Castrillo Matajudíos (Zsidóölő) nevű spanyol falut, csaknem egy 

évvel azután, hogy az itt élők népszavazáson döntöttek a névváltoztatásról. 

 

HATÁROK 

A határzár óta már 230 ezer menekült érkezett Horvátországba  
http://vs.hu/mind/osszes/a-hatarzar-ota-mar-230-ezer-menekult-erkezett-horvatorszagba-1024 

Nem csökken a Horvátországba érkező migránsok száma, az opatovaci ideiglenes sátortáborba továbbra 

is főleg a horvát–szerb határterületről, Bapska körzetéből érkeznek illegális határsértők – írta az Index.hr 

horvát híroldal szombaton. 

 

 Lesöpörné Juncker javaslatait a horvát miniszterelnök  

www.hvg.hu 

Komolytalan és nem reális az Európai Bizottság elnökének javaslata, amelyet a vasárnapi 

migrációs csúcstalálkozón kíván előterjeszteni – mondta horvát miniszterelnök szombaton a 

Nova TV-nek adott interjújában. Zoran Milanovic arra reagált, hogy a javaslatban egyebek 

mellett az is szerepel: a migránsok útvonalán fekvő országok vállalnák, hogy növelik a 

menekültek ideiglenes befogadására szolgáló kapacitásukat, továbbá, hogy a térség országai a 

jövőben nem engedik át a menekülteket határaikon az érintett szomszédos államok előzetes 

beleegyezése nélkül.  

 

Migránsok ellen tüntettek Horvátországban 
Kriják Krisztina, az MTI tudósítója jelenti: 

Zágráb, 2015. október 22., csütörtök (MTI) - Mintegy százan tüntettek a kelet-horvátországi Bródban 

(Slavonski Brod) csütörtökön a város mellett épülő, téliesített tranzitközpont ellen - írta a Vecernji List 

horvát napilap internetes oldalán. 
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Nagy fölénnyel nyert a Jog és Igazságosság-Nyolc év után távozik a hatalomból 

a Polgári Platform 

MH/MTI – 2015.10.25. 21:33  

Az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) nagy fölénnyel nyerte a vasárnapi lengyel parlamenti 

választásokat: az Ipsos által a leszavazott választók körében végzett felmérések (exit poll) szerint 

a nemzeti konzervatív párt a szavazatok 39,1 százalékát nyerte el, miközben a nyolc éve 

kormányzó, jobbközép liberális Polgári Platform (PO) a voksok 23,4 százalékát szerezte meg. 

- See more at: 

http://magyarhirlap.hu/cikk/38734/Nagy_folennyel_nyert_a_Jog_es_Igazsagossag#sthash.buWlp99u.dp

uf 

 

 

 

 

Grazban helyezik el az Ausztriában gyalogló menekülteket  

www.hvg.hu 

Grazban, egy elhagyott bevásárló központban kialakított menekülttáborban helyezik el azokat a 

menekülteket, akik gyalog indulnak el Ausztria belseje felé a Sentilj-Spielfeld szlovén-osztrák 

határátkelőről 

Migránsok ezrei gyalogolnak Ausztriában  

www.hvg.hu 

Hangosbeszélővel igyekeznek az osztrák rendőrök felszólítani a Graz felé menetelő 

menekülteket, hogy forduljanak vissza, de ők nem fordulnak. 

Feladták a határ őrizetét az osztrákok  

www.hvg.hu 

Pénteken reggel újra kitörtek a migránsok a spielfeldi határállomáson kialakított tranzitból, ezek 

után az osztrákok lényegében feladták a határőrizetet. Sok menekült azt hiszi, hogy Németország 

egy kőhajításnyira van. 
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Szlovénia is kerítést építene a határra  

www.hvg.hu 

Amennyiben a horvát hatóságok továbbra is ellenőrzés nélkül szállítják a migránsokat a szlovén 

zöldhatárra, úgy határzárat építenek. 

 

Szétszedték a kerítést és elindultak a menekültek a szlovén táborból  

www.hvg.hu 

A sentilji táborban teljes a káosz - jelentette péntek délelőtt a köztévé tudósítója a helyszínről.  

 

Videó: Hőkamerával követték a menekültek jéghideg folyón való átkelését  

www.hvg.hu 

A szlovén rendőrség hőkamerával figyelte a menekültek éjszakai mozgását, a felvételen jól 

látszik, hogy mennyire hideg lehetett a víz, amin átkeltek a családok tömegei. 

 

Zeman: a menekültek többsége nem érdemel együttérzést 
http://hir.ma/kulfold/zeman-a-menekultek-tobbsege-nem-erdemel-egyutterzest/581219 

Milos Zeman cseh államfő úgy véli, hogy a menekültek többsége nem érdemel együttérzést, mert 

általában fiatal, egészséges és anyagilag jól bebiztosított emberekről van szó, akik a gyermekeket csak 

élő pajzsként használják céljaik eléréséhez. 

A cseh köztársasági elnök erről vasárnap a blesk.tv prágai internetes bulvártelevízióban 

közvetített interjúban beszélt. 

Szexista megjegyzést tett a menekült nőkről Zeman 

http://nepszava.hu/cikk/1074243-szexista-megjegyzest-tett-a-menekult-nokrol-zeman 

http://hvg.hu/vilag/20151023_Szlovenia_is_keritest_epitene_a_hatarra
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/vilag/20151023_Szetszedtek_a_keritest_es_ujra_elindultak
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/vilag/20151022_Video_Igy_lattak_a_szloven_rendorok_a_men
http://www.hvg.hu/
http://hir.ma/kulfold/zeman-a-menekultek-tobbsege-nem-erdemel-egyutterzest/581219
http://nepszava.hu/cikk/1074243-szexista-megjegyzest-tett-a-menekult-nokrol-zeman


Milos Zeman cseh államfő úgy véli, hogy a menekültek többsége nem érdemel együttérzést, mert 

általában fiatal, egészséges és anyagilag jól bebiztosított emberekről van szó, akik a gyermekeket 

csak élő pajzsként használják céljaik eléréséhez. Az államfő egy interjúban arról is beszélt, hogy 

a muzulmán nők által viselt fátyol "megfoszt minket a női szépségtől", noha ez szerinte 

"bizonyos nők esetében előny, de ők nincsenek sokan". 

Rendszeresen megsértik a menekültek jogait (ProfitLine, 2015.10.24 06:02) Lubomír 

Zaorálek cseh külügyminiszter pénteken visszautasította Zaid el-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa 

állítását, amely szerint a cseh kormány rendszeresen megsérti a menekültek jogait. 

Több száz helyen gyújtottak őrtüzet Székelyföld önkormányzási jogát 

követelve  
http://444.hu/2015/10/25/tobb-szaz-helyen-gyujtottak-ortuzet-szekelyfold-onkormanyzasi-jogat-

kovetelve 

 

Székelyföld peremtelepülésein a Székely Nemzeti Tanács tiltakozott a régió önkormányzási 

jogát követelve. Kátai Edit MTI-s fotója az erdélyi Kovászna és Brassó megye határánál fekvő 

Sepsiillyefalván készült. 

 

UKRAJNA 
 

Kösz, hogy harcoltál értünk! Most pedig húzzál haza anyádba! 
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fkosz-hogy-harcoltal-ertunk-most-

pedig-huzzal-haza-anyadba 

 

 akiraly  
 október 25., vasárnap 11:52  

Az ukrán kormány elég mostohán bánik azokkal az oroszokkal, belaruszokkal, akik hajlandók lettek volna 

életüket is áldozni Ukrajna egységéért. Állampolgárságot ígértek nekik, de most hazatoloncolhatják őket 

oda, ahol üldözés vár rájuk. 

A megyei átlagnál alacsonyabb Kárpátalján a magyar részvétel az ukrajnai 

helyhatósági választáson 
http://www.orientpress.hu/149761 
 

http://rd.hirkereso.hu/rd/21610406?url=http://profitline.hu/hircentrum/hir/341380/Rendszeresen-megsertik-a-menekultek-jogait
http://rd.hirkereso.hu/rd/21610406?url=http://profitline.hu/hircentrum/hir/341380/Rendszeresen-megsertik-a-menekultek-jogait
http://444.hu/2015/10/25/tobb-szaz-helyen-gyujtottak-ortuzet-szekelyfold-onkormanyzasi-jogat-kovetelve
http://444.hu/2015/10/25/tobb-szaz-helyen-gyujtottak-ortuzet-szekelyfold-onkormanyzasi-jogat-kovetelve
http://444.hu/2015/10/25/tobb-szaz-helyen-gyujtottak-ortuzet-szekelyfold-onkormanyzasi-jogat-kovetelve
http://444.hu/2015/10/25/tobb-szaz-helyen-gyujtottak-ortuzet-szekelyfold-onkormanyzasi-jogat-kovetelve
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fkosz-hogy-harcoltal-ertunk-most-pedig-huzzal-haza-anyadba
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fkosz-hogy-harcoltal-ertunk-most-pedig-huzzal-haza-anyadba
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fkosz-hogy-harcoltal-ertunk-most-pedig-huzzal-haza-anyadba
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2015%2F10%2F25%2Fkosz-hogy-harcoltal-ertunk-most-pedig-huzzal-haza-anyadba
http://444.hu/author/akiraly
http://www.orientpress.hu/149761
http://www.orientpress.hu/149761
http://www.orientpress.hu/149761


 

Oroszosították a tananyagot a frontvonalon  
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Fkepek.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Foroszositottak-a-

tananyagot-a-frontvonalon 

 

 Botos Tamás  
 október 24., szombat 11:56  

Már ahol megmaradt az iskola Kelet-Ukrajnában. Miközben a menekültekre figyel a világ, a 
szomszédban a járványos gyermekbénulástól félnek. 

 

 

MAGYARORSZÁG 

Közel 40%-kal többet visz haza egy nagycsaládos 
2015. október 25. 15:10     

 
 http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/kozel_40-

kal_tobbet_visz_haza_egy_nagycsalados.5.221370.html 

 

Egy nagycsaládos szülő átlagosan 40 százalékkal több fizetést visz haza, mint azt 2010-ben tette, 

miközben a gyermektelenek csupán 6,6 százalékkal keresnek többet reálértéken, mint 5 évvel ezelőtt. 

… 

legutóbbi adatok szerint a magyarországi alkalmazottak közel fele (48%) gyermektelen, negyede egy 

gyermeket, ötöde 2 gyermeket nevel, míg csupán 6 százalékuk három vagy több gyermekes. 

 

Minden, ami Mindeközben 
Index-13 órával ezelőtt 

... a jobb élet reményében elhagyni szülőhazáját, akkor a feszítő szociális válság miatt már rég 

rágyújtották volna a kormányra az országot. 

 

http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Fkepek.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Foroszositottak-a-tananyagot-a-frontvonalon
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Fkepek.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Foroszositottak-a-tananyagot-a-frontvonalon
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Fkepek.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Foroszositottak-a-tananyagot-a-frontvonalon
http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2Fkepek.444.hu%2F2015%2F10%2F24%2Foroszositottak-a-tananyagot-a-frontvonalon
http://444.hu/author/botost
http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/kozel_40-kal_tobbet_visz_haza_egy_nagycsalados.5.221370.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/kozel_40-kal_tobbet_visz_haza_egy_nagycsalados.5.221370.html
http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/10/25/bemaszni_a_palyara_hogy_aztan_a_biztonsagiak_levadasszanak_dehogy_egy_szupertroll_maskepp_csinalja/


 

Túl kényelmes a szülőkkel élni: egyre kevesebben akarnak elköltözni 

otthonról (hvg - eduline, 2015.10.24 15:19) Az albérletárak az egekbe szöktek és a munkapiac is 

telített, de nem csak emiatt lakik otthon egyre több friss diplomás. Abban, hogy a fiatalok nem képesek 

elköltözni, gyakran maguk a szülők is hibásak. 

24 szociális bérlakást újított fel az IKV (Szeged.hu, 2015.10.22 15:31) A város több pontján, 

összesen 24 szociális bérlakást lakást újított fel az IKV Zrt. A beruházás értéke meghaladja a 45 millió 

forintot. A felújított lakásokra hamarosan pályázhatnak a rászorultak. 

. 

Befejeződött a szociális városrehabilitáció Salgótarjánban (Ma.hu, 2015.10.24 04:43) 

Befejeződött a szociális városrehabilitáció Salgótarjánban, a több mint 430 millió forintos fejlesztéseket 

az acélgyári városrészben és a belvárosban végezték el. 

 

Kocsis Mátén kitört a szociális érzékenység (Propeller, 2015.10.23 08:57) A nem éppen 

szegénybarát politikájáról ismert VIII. kerületi polgármester a tél végéig leállította a kilakoltatásokat a 

kerületben írja a hvg.hu, mely azt is hozzáteszi, Kocsis Máté ezzel meglepte a civileket és az ellenzékét is. 

2014 köze... 

Kocsis Máté visszavonult! Átmenetileg győztek a kilakoltatások ellen 

tiltakozók a VIII. ke... (Blog - Kettős Mérce, 2015.10.22 14:43) A józsefvárosi képviselőtestület mai 

ülésén Kocsis Máté polgármester bejelentette, hogy felfüggesztik a kilakoltatásokat a kerületben, vagyis 

a téli kilakoltatási moratórium lejártáig senkit nem raknak utcára. A polgármester szerint a szoci... 

 

Kornai János: Nem helyes hangulatot szítani a "gazdagok” ellen  

www.hvg.hu 

Ha megvalósul Marx, Lenin, Trockij társadalma, akkor ma nincs tranzisztor, számítógép, 

internet, eldobható pelenka – figyelmeztet Kornai János, aki szerint a kapitalizmusnak vannak 

olyan veleszületett tulajdonságai, amelyek markánsan a szocializmus fölé emelik.  

 

http://rd.hirkereso.hu/rd/21612616?url=http://eduline.hu/felsooktatas/2015/10/24/Tul_kenyelmes_a_szulokkel_elni_egyre_kevese_2CPJ4E#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2015_10_24
http://rd.hirkereso.hu/rd/21612616?url=http://eduline.hu/felsooktatas/2015/10/24/Tul_kenyelmes_a_szulokkel_elni_egyre_kevese_2CPJ4E#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2015_10_24
http://www.hirkereso.hu/hirsiteok/hvg_eduline/
http://rd.hirkereso.hu/rd/21603342?url=http://szeged.hu/hirek/27911-24-szocialis-berlakast-ujitott-fel-az-ikv.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://rd.hirkereso.hu/rd/21603342?url=http://szeged.hu/hirek/27911-24-szocialis-berlakast-ujitott-fel-az-ikv.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://rd.hirkereso.hu/rd/21610343?url=http://www.ma.hu/belfold/264302/Befejezodott_a_szocialis_varosrehabilitacio_Salgotarjanban?place=srss
http://rd.hirkereso.hu/rd/21610343?url=http://www.ma.hu/belfold/264302/Befejezodott_a_szocialis_varosrehabilitacio_Salgotarjanban?place=srss
http://rd.hirkereso.hu/rd/21606485?url=http://propeller.hu/itthon/3166053-kocsis-maten-kitort-szocialis-erzekenyseg
http://rd.hirkereso.hu/rd/21606485?url=http://propeller.hu/itthon/3166053-kocsis-maten-kitort-szocialis-erzekenyseg
http://rd.hirkereso.hu/rd/21602989?url=http://kettosmerce.blog.hu/2015/10/22/kocsis_mate_visszavonult_atmenetileg_gyoztek_a_kilakoltatasok_ellen_tiltakozo_lakosok_es_aktivistak_
http://rd.hirkereso.hu/rd/21602989?url=http://kettosmerce.blog.hu/2015/10/22/kocsis_mate_visszavonult_atmenetileg_gyoztek_a_kilakoltatasok_ellen_tiltakozo_lakosok_es_aktivistak_
http://www.hirkereso.hu/hirsiteok/blog_kettosm/
http://hvg.hu/gazdasag/201543_kornai_janos_piketty_nezeteirol_es_a_kapita
http://www.hvg.hu/


MAGYAR KORMÁNY 

Szijjártó Péter: Az EU-nak a magyar modellt kéne alapul vennie -„Egyre 

mélyebb sebek jöhetnek létre” 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.Ki1ev8cB.dpuf 

 

 

Orbán már csak kívülről tekint a menekültválságra  

www.hvg.hu 

Megérkezett a brüsszeli uniós csúcsra a magyar miniszterelnök. Villám-sajtótájékoztatót tartott. 

16 pont, ami Orbán elé kerül vasárnap  

www.hvg.hu 

A vasárnap délután Brüsszelben zajló "vezetői találkozóra" az Európai Bizottság elnöke egy 16 

pontos javaslatcsomaggal érkezik, amit a nyugat-balkáni migráció által érintett országok vezetői 

elé terjeszt. 

Három magyar településnél bukkannak fel cseh rendőrök a határon  

www.hvg.hu 

A cseh rendőrök november elsején kezdik meg szolgálatukat a schengeni határ magyarországi 

szakaszán - közölte David Schön, cseh országos rendőrkapitányság szóvivője pénteken 

Prágában.  

Kósa: "a kapunk nyitva áll, de a kerítésünk nem"  

www.hvg.hu 

A mai magyar demokráciánk nem átmeneti, hanem 1956-ban gyökerezik - jelentette ki Kósa 

Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke és frakcióvezetője pénteken Debrecenben, a nagyerdei '56-os 

szobornál tartott megemlékezésen.  

Semjén magyar segítséget ígért a Boko Haram elleni harcban Nigériának  
www.index.hu 

Magyarország támogatná a nigériai fegyveres erőket.  

http://magyarhirlap.hu/cikk/38710/Szijjarto_Peter_Az_EUnak_a_magyar_modellt_kene_alapul_vennie
http://magyarhirlap.hu/cikk/38710/Szijjarto_Peter_Az_EUnak_a_magyar_modellt_kene_alapul_vennie
http://magyarhirlap.hu/cikk/38710/Szijjarto_Peter_Az_EUnak_a_magyar_modellt_kene_alapul_vennie
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.Ki1ev8cB.dpuf
http://hvg.hu/itthon/20151025_Orban_Magyarorszag_mar_nincs_rajta_a_migr
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/itthon/20151025_16_pont_ami_Orban_ele_kerul_vasarnap
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/itthon/20151023_Harom_magyar_telepulesnel_bukkannak_fel_a
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/itthon/20151023_Kosa_a_kapunk_nyitva_all_de_a_keritesunk
http://www.hvg.hu/
http://index.hu/belfold/2015/10/23/semjen_magyar_segitseget_igert_a_boko_haram_elleni_harcban_nigerianak/
http://www.index.hu/


Jogászszemmel: Megint elmeszeltek (Szabadföld, 2015.10.25 08:50) Hol is meszelték volna el 

újfent Magyarországot, ha nem Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságán? Nem először. És 

félek, nem is utoljára. De ami a most kihirdetett ítéletben igazán szégyellni való, az az, hogy a magyar 

hatóságok ism... 

 

Az e-cigit is megkapják a nemzeti dohányboltok  
www.nepszava.hu 

A nikotinos és az egyszer használatos, nikotinmentes e-cigarettákat is csak nemzeti dohánybolt 

árulhatná. 

 

PÁRTOK 

 Meleg ételt osztott a hajléktalanoknak Debrecenben az MSZP (Dehir.hu, 2015.10.25 

13:37) Az ételt  a párt 3-as választókerülete finanszírozta. Töltött káposzta volt a menü. Juhászné Lévai 

Katalin, a szocialisták Hajdú-Bihari Nőtagozatának elnöke azt mondta: sok pénzük nincs, de az idén eddig 

minden hónap utolsó vasárnapján tudt... 

Vona: Szakállas nőkkel nem lehet megvédeni Európát 
http://index.hu/belfold/2015/10/23/vona_szakallas_nokkel_nem_lehet_megvedeni_europat/ 

Testben és lélekben erős magyarságra van szükségünk! − mondta csütörtökön Vona Gábor. 

A Jobbik a Corvin-közben tartotta Október 23-i '56-os megemlékezését. A mozi épülete előtt kb. 

600 ember gyűlhetett össze, valószínűleg ez volt a leglátogatottabb pártos megemlékezés ma. 

Pörzse Sándor ceremóniamester meg is jegyezte, hogy milyen sokan eljöttek, hála az 

időjárásnak, ami tavaly nem kedvezett ennyire a rendezvények, hát még 1956-ban az 

eseményeknek. 

 

Kunhalmi: Nem pártelnökről, programról kell beszélni 
www.mno.hu 

 

Súlyos károkat okoz a rezsicsökkentés 
http://nepszava.hu/cikk/1074228-sulyos-karokat-okoz-a-rezsicsokkentes 

Népszava|2015. okt 26. 05:21  

http://rd.hirkereso.hu/rd/21614918?url=http://www.vasarnapihirek.hu/szerintem/jogaszszemmel_megint_elmeszeltek
http://rd.hirkereso.hu/rd/21614918?url=http://www.vasarnapihirek.hu/szerintem/jogaszszemmel_megint_elmeszeltek
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http://www.nepszava.hu/
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Önmagát ünnepli a kormány a rezsicsökkentés miatt, holott ezzel nemzetgazdasági szinten és így 

valójában az embereknek is kárt okoz. Ráadásul a valódi piacgazdaságokban arányaiban 

nagyobb mértékű volt az áram és a földgáz árának mérséklése, mint Magyarországon. A 

viszonylag alacsony energiaárak pazarlásra ösztönöznek és visszafogják az innovációt. 

 

Bokrosék ma pontosan 69840 embert nem vittek az utcára 
www.index.hu 

http://index.hu/belfold/2015/10/23/bokrosek_ma_pontosan_69840_embert_nem_vittek_az_utcar

a/ 

Befutott a nap talán legszürreálisabb közleménye, a Bokros Lajos féle Moma "internetes 

tüntetéséről" szóló rövid beszámoló, miszerint: 

"69 840 honfitársunk vett részt 1 órán keresztül a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) 

által szervezett internetes tüntetésen. Valószínűleg többen voltunk, mert a www.maradok.hu 

oldalt folyamatosan támadták, igyekeztek másodpercenként megzavarni tüntetésünket. Próbálták 

leállítani a számlálót; de ez csak időnként sikerült." 

Kudarcba fulladt Novák Előd akciója -A Szabadság téri szovjet emlékműről 

akarták leverni a vörös csillagot 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.Ki1ev8cB.dpuf  

 

Valami bűzlik a lefejezős videók körül 
http://mno.hu/politika/valami-buzlik-a-lefejezos-videok-korul-1310353 

Tompos Ádám, 2015. október 25., 18:30, frissítve: hétfő 01:45  

A Betyársereg szóvivője hírzárlatra hivatkozik. Az MTVA arra kér, nézzük a híradóit. A Terrorelhárítási 

Központ nem válaszol. A fenti három szervezettől azt kérdeztük: hány darab – állítólag a migránsok által 

hátrahagyott – telefonról származtak azok a kegyetlenkedéseket bemutató felvételek, amelyekről a 

köztévé napokon keresztül, többperces blokkokban számolt be. 

Napokon át, több percen keresztül exkluzívnak mondott felvételekről számolt be a köztévé 

híradója. A csatorna szerkesztői állították: sokkoló tartalom birtokába jutottak egy, a röszkei 

határban önkéntesként a hatóságoknak segítő nézőjüknek köszönhetően. Ezeken kívül minden 

homályban marad: nem derül ki például, hogy pontosan hány darab telefon jutott a közmédia 

birtokába. 
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EGYHÁZ 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
 

Segély helyett érdemi segítség kell -Harmincötmilliárdos program a rászoruló 

családok helyzetének javítására  
Elsősorban étkeztetésre, de a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjára és iskoláztatására is jut 

majd forrás annak az operatív programnak a keretében, melyre mintegy harmincötmilliárd jut. Ennek 

keretében támogatják továbbá a hajléktalanokat is. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.Ki1ev8cB.dpuf 

 

 

Czibere: komplexebb a megváltozott munkaképességűeknek szóló új pályázat 
(Szakszervezetek, 2015.10.22 15:31) Az előző periódushoz képest sokkal komplexebb a megváltozott 

munkaképességűeknek szóló, októberben meghirdetett pályázat; a bértámogatás mellett a 

munkaerőpiaci közvetítés és felkészítés is a program része lett - hangsúlyozta Czibere Károly...  

  

Tízezer magyar pályázó vehet kedvezményesen új mosógépet (Dehir.hu, 2015.10.24 

16:15) A pályázók a dokumentum megküldéséről e-mailben kapnak értesítést, és a támogatói okirat 

kézhezvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésükre a vásárláshoz - hívta fel a figyelmet a szaktárca. A 

kedvezményes mosógépcsere akciót júliusban ind... 

Kivérezteti a kormány a családi napköziket? 
http://nepszava.hu/cikk/1074169-kiverezteti-a-kormany-a-csaladi-napkoziket 

MTI|2015. okt 25. 13:05  

Az LMP szerint a kormány kivéreztetné a családi napköziket, ha megvalósítaná azt a 

nyilvánosságra került tervezetet, amely ezen intézmények állami támogatásának csökkentéséről 

szól.  

hirdetés 

Szél Bernadett, az ellenzéki párt társelnöke vasárnap, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján 

hangsúlyozta, követelik a kabinettől, hogy "hagyja békén a családi napköziket", és a jövőben is 

biztosítsa számukra a háromévesnél idősebb gyerekek után járó állami támogatást. 
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Milliókat spórolt a szociális otthon (SomogyTV, 2015.10.22 17:22) Közel 2 millió forintot 

takarított meg két év alatt a Drávakastély Szociális Otthon a napelemeknek köszönhetően. A száz 

százalékos uniós támogatásnak köszönhetően összesen 176 napelem biztosítja az intézmény számára az 

áramellátást. A Somog... 

 

Tízmilliárd a megváltozott munkaképességűek támogatására (MagyarHírlap, 

2015.10.24 13:44)  

Több százezer embert érint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása, amelyre 

két éven keresztül tízmilliárd forintot fordít a kormány - közölte Czibere Károly, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma szociális ügyekért és t... 

 

Ujhelyi: hiába hazudja el a tényeket Orbán és a Fidesz 
Népszava-10 órával ezelőtt 

Egy ötven éves szociális munkás viszont alig keres többet havi nyolcvanezer forintnál, a bölcsődei 

dolgozók háromnegyedének fizetése pedig ... 

Düh és elkeseredés Józsefvárosban 
168 Óra-2015. okt. 24. 

... hogy képezze az üresen álló önkormányzati lakások szociális alapon, pályázati úton való bérbeadása, a 

városrehabilitációra fordítható uniós ... 

Öcsödre indult Szegedről segélyszállítmány 

www.orientpress.hu 

A héten az öcsödi és a környékbeli településeken élő rászorulók örülhettek leginkább a szegedi központú 

Centerke Adományozó Központ segítő tevékenységének. Tonnányi téli ruhát-cipőt, elektronikai 

eszközöket kapott az ottani nagycsaládosokat segítő közösség. A Mátrix Közhasznú Alapítvány által 

működtetett Centerke révén évente tízezernél több rászoruló család, közösség, idős-egyedülálló kap 

támogatást.  

 

Teljes hír  

 

A Hajtás Pajtás nyerte a Provident Társadalmi Hasznosság Díjat 

www.orientpress.hu 
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Idén a Hajtás Pajtás Kft. nyerte el a második alkalommal meghirdetett Provident Társadalmi 

Hasznosság Díjat, amelyet a pénzügyi vállalat a Figyelővel közösen, hagyományteremtő céllal alapított 

2014-ben. A Hungarian Business Leaders Forum szakmai támogatásával felkért független bíráló 

bizottság úgy ítélte meg, hogy a futárszolgálat egy olyan mintaértékű hazai vállalkozás, mely 

működését hosszú távú fenntartható stratégiai gondolkodás és felelős üzleti magatartás jellemzi.  

Teljes hír  

 

Szeged hírei > Ujhelyi: már rég rágyújtották volna a kormányra az országot  
Délmagyarország  

Egy ötven éves szociális munkás viszont alig keres többet havi nyolcvanezer forintnál, a bölcsődei dolgozók 

háromnegyedének fizetése pedig nem éri ... 

 

NYUGDÍJ 

Lázár vallott - Vége a nyugdíjkamunak 
http://nepszava.hu/cikk/1074226-lazar-vallott---vege-a-nyugdijkamunak 

Miután a kormány beismerte az egyéni számlák hazugságát, nem tudni mi lesz a rendszerrel. 

Ötéves hitegetés után Lázár János meglepő módon beismerte, hogy soha nem lesz egyéni 

nyugdíjszámla a mostani felosztó-kirovó rendszerben. A kormány dilettáns döntései mellett 

viszont nem látszik egységes koncepció a hazai nyugdíjrendszer jövőjéről. 

 

 

MUNKA 

A diákoknak nem kell félniük, de káros az otthonról dolgozás (hvg - eduline, 

2015.10.24 12:11) Egy új tanulmány szerint nagyon rossz ötlet a sokak által a jövő munkavégzésének 

tartott távmunka. Azért tanulás mellett még mindig ez a legjobb megoldás, és e tekintetben a kutatók is 

megengedők. 

OKTATÁS 

Egységesítik a tanulmányi és szociális ügyek kezelését (Weborvos, 2015.10.22 10:03) 

Az SE-n a karok specialitását meg akarják őrizni, de egységesíteni szeretnék az elveket. 
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Rég volt ilyen, összefogtak a pedagógusok az etikai kódex ellen  

www.hvg.hu 

Hosszú idő után egységet mutatva összefogtak a pedagógus szakszervezetek az állami alapítású 

Nemzeti Pedagógus Kar etikai kódexe elle 

Nálatok is szednek osztálypénzt? Ezt mindenképpen tudnod kell róla  
http://www.penzcentrum.hu/karrier/nalatok_is_szednek_osztalypenzt_ezt_mindenkeppen_tudnod_kel

l_rola.1046851.html 

Sok osztályban nem tudnak elszámolni a beszedett pénzekkel.  

 

FOGLALKOZÁS 

EGÉSZSÉG 

Még fizetünk is a jó körülményekért -A lakosság egyik fele csak eseti jelleggel, 

a másik havi rendszerességgel adna ki pluszpénzt a kiegészítő 

egészségbiztosításért  
Növelnénk az ápolók, orvosok számát, csökkentenénk a várólistákat, és korszerűsítenénk a 

műszerparkot az egészségügyben a Századvég Alapítvány felmérése szerint. Szintén kijelenthető, hogy a 

lakosság nagy részét nem zavarja a „hálapénz elvárása”. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.Ki1ev8cB.dpuf 

 

Felmondtak az orvosok - Nem tudnak műteni a kórházban? 
http://nepszava.hu/cikk/1074205-felmondtak-az-orvosok---nem-tudnak-muteni-a-korhazban 

Valami nagy baj lehet az egri Markhot Ferenc Kórházban, átlagosan félévente kitör valami 

botrány az intézményben. Most például az, hogy a megyei lap szerint a rossz 

munkakörülmények, a nem megfelelő technikai és személyi háttér miatt felmondott hat orvos. Ez 

az ellátási színvonal zuhanását sejteti, ráadásul a hasonló hír szinte napra pontosan egy éve is 

megjelent már: 2014-ben a sürgősségi osztályról menekültek pánikszerűen a dolgozók, élükön az 

osztályvezetővel (helyükre a mai napig keresnek szakembereket), most pedig a radiológiai 

osztály egyharmada távozott a fenti okokra hivatkozva. 
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Áradnak a külföldön élők a magyar orvosokhoz (Azénpénzem, 2015.10.25 08:33)  

Aki mostanában járt például fogorvosi kezelésre, tapasztalhatja hogy tömegesen foglalják az 

időpontokat a külföldön dolgozó magyarok a karácsonyi időszakra. Ez a jelenség más magánorvosoknál 

is érzékelhető. A statisztikák szerint a kint élő... 

 

Nem fizetnek a rendõrök és a kórházak  

www.napi.hu 

A költségvetési szervek lejárt tartozása 74 milliárd forint, 403 intézmény nem fizeti ki idõben 

szállítóit.  

tovább  

 

CSALÁD 

Zaklatás, rémképek: tabukat döntögetnek a kamaszkönyvek  

www.hvg.hu 

Mélyrepülés a társadalom és az emberi természet legsötétebb bugyraiban – ezt kínálják a 

tizenéveseknek szóló kortárs „tabukönyvek”. 

Mindenki szóljon a nagyinak, hogy ha valaki azzal hívja az éjszaka közepén, 

hogy ő az unoka, és pénzt kér, ne higgye el 
http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/10/17/mindenki_szoljon_a_nagyinak_hogy_ha_valaki_azzal_

hivja_az_ejszaka_kozepen_hogy_o_az_unoka_es_penzt_ker_ne_higgye_el/ 

 

EMBERI JOGOK 
 

Munkacsoport alakult a gyermekek jogtudatosságának fejlesztéséért 
Budapest, 2015. október 22., csütörtök (MTI) –  

Ombudsmani kezdeményezésre munkacsoport alakult a gyermekek jogtudatosságának fejlesztéséért, a 

testület a jogvédelem területén tevékenykedő állami intézmények és civil-szakmai szereplők 
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közreműködésével tartotta meg alakuló ülését - tájékozatta az ombudsmani hivatal csütörtökön az MTI-

t. 

 

Kegyeleti jogról szóló kiadvány készült 

www.orientpress.hu 

Hozzátartozó elvesztését követő teendőkről szóló tájékoztató füzetet készített az OBDK a gyászoló 

családok és az egészségügyi dolgozók részére annak érdekében, hogy az érintettek tisztában legyenek 

azzal, mi az eljárás, milyen módon intézhetik az ügyeket ilyen esetekben.  

 

Teljes hír  

 

A Kehi nem száll le az Ökotársról 
http://nepszava.hu/cikk/1074232-a-kehi-nem-szall-le-az-okotarsrol 

Panasszal élt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi), miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

október 7-én megszüntette a nyomozást a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) pénzeit elosztó Ökotárs 

Alapítvány ügyében - közölte Bagoly Bettina a Magyar Nemzettel. A Fővárosi Főügyészség szóvivője 

szerint a NAV nem bűncselekmény, hanem bizonyítottság hiányában szüntette meg az eljárást, a 

nyomozás költsége 609 ezer forint volt, amit az állam visel, noha a Kehi tehát fellebbez. 

 

Darák Péter: a nagy ügyeket ki kell emelni a futószalagról -A Kúria elnöke 

példaként a Kulcsár-ügyet hozta fel 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.Ki1ev8cB.dpuf 

 

 

Záhonyi rendőrök édes élete  

www.hvg.hu 

Korrupt rendőrök fényűzéséről ír a Magyar Nemzet. 

Magyar nők segítettek tartózkodási engedélyhez több száz szerb férfit  

www.hvg.hu 
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Családi kapcsolatok létesítésével visszaélés gyanújával folytatott büntetőeljárást, majd 

vádemelési javaslatot tett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 73 magyar és 1 szerb 

állampolgárral szemben, akik pénzért szerb férfiak házasságkötését szervezték meg magyar 

nőkkel - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.  

 

Egyre többen mernek már élni a feljelentéssel  
 

Érezhetően többen fordulnak a hatóságokhoz a családon belüli erőszak (hivatalosan kapcsolati erőszak) 

önálló tényállássá válása óta az ilyen jellegű bűncselekmények áldozatai közül – mondta lapunknak 

Galajda Ágnes, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke, a Bírónők Egyesületének elnöke, miután a 

szervezet a napokban újabb rendezvényt tartott a kérdésről, a többi között az amerikai gyakorlat 

ismertetésével. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.Ki1ev8cB.dpuf 

 

„Nem szerencsés, ha egy színházi embernek ekkora a hatalma” 
Bálint András harminc év után, február elsején átadja a székét Kováts Adélnak. A budapesti Radnóti 

Színház direktorával az izgatottság és a harapósság csökkenéséről, pofonokról és cserbenhagyásról, 

színházi emberek hatalmáról és engedélyezett előadásokról is beszélgettünk. 

www.nol.hu 

 

Szemere Katalin  

2015. október 25. 
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