
Szociális hírszemle 2015 1104 

Tartalom 
 

NAGYVILÁG ................................................................................................................................................... 4 

Aki szegény, csak még szegényebb lesz .................................................................................................... 4 

Íme a világ legprosperálóbb országa! ................................................................................................. 4 

A világ 10 legsikeresebb és legboldogabb országa - Magyarország ... ...................................................... 5 

Egy hónapig készült rá a rendőrség: kiürítettek egy malmői cigánytábort .............................................. 5 

Így kell harmadára lenyomni a lakbért! (TV2, 2015.11.03 07:08) Kitört a szociális lakások forradalma 

New Yorkban? ........................................................................................................................................... 5 

 

ISZLÁM HÁBORÚ ........................................................................................................................................... 5 

A nyugati országok megtámadására szólított fel az al-Kaida vezetője ..................................................... 5 

Obama: Szíriában amerikai katonák nem vesznek részt harci cselekményekben .................................... 5 

Pentagon: Ez nem hadgyakorlat, csak próbarepülés ................................................................................ 5 

Nagy-Britannia nem kapcsolódik be a szíriai légi hadműveletekbe .......................................................... 6 

Egyiptomi szakértők: bomba robbanhatott a lezuhant orosz gépen ........................................................ 6 

Videóra vették egy afgán nő halálra kövezését ........................................................................................ 6 

MIGRÁNSOK EURÓPÁBAN ............................................................................................................................ 6 

Itt az újabb gond a bevándorlókkal ........................................................................................................... 6 

Lassan nincs hova tenni a menekülteket a német városokban ................................................................ 6 

Merkel: véget kell vetni az illegális bevándorlásnak ................................................................................. 7 

Merkel: Háborús veszélyt idézne elő a német határok lezárása .............................................................. 7 

A francia alap kártérítést fizet a deportálásokért ..................................................................................... 7 

Terrorakcióra készülhettek Madridban -Feltételezett dzsihadistákat fogott el a rendőrség ................... 7 

HATÁROK....................................................................................................................................................... 7 

Lengyel államfő: erősíteni kell a NATO jelenlétét a térségben ................................................................. 7 

Szlovákia rendőri egységet hoz létre a schengeni határok védelmére ..................................................... 7 

SZOMSZÉDSÁG .............................................................................................................................................. 8 



Az Európa Tanács szerint drámai a humanitárius helyzet Kelet-Ukrajnában -Hiány van ivóvízből, 

gyógyszerből ............................................................................................................................................. 8 

Vizsgálat indult a Jobbik vajdasági irodanyitásával kapcsolatban -Ki akarják deríteni, folytat-e a 

pártiroda politikai tevékenységet ............................................................................................................. 8 

IMF: Szerbiában van lehetőség a fizetések és nyugdíjak növelésére ....................................................... 8 

November közepéig fogadják a kérelmeket ............................................................................................. 8 

Hatmilliárd forintos támogatás az erdélyi szórványnak............................................................................ 8 

Aktív a „gyerekek telefonja” ..................................................................................................................... 9 

Félrevezető szociális kampány .................................................................................................................. 9 

Szexuális asszisztensek segítik a fogyatékkal élőket Csehországban ........................................................ 9 

MAGYARORSZÁG .......................................................................................................................................... 9 

Gyászosan gyengék a növekedési kilátások .............................................................................................. 9 

Nem mutat jól a statisztikákban az éhes gyerek ....................................................................................... 9 

Egy csók és más semmi ........................................................................................................................... 10 

Gyermekéhezés elleni küzdelem: ezért szavazták le .............................................................................. 10 

OGY - Krónika 1. rész (napirend előtt: szegénység, felzárkóztatás, Kárpátalja, szociális szféra 

... ............................................................................................................................................................. 10 

Hiába a KDNP ellenállása, a Jobbik miatt a Ház elé kerül a nemzeti minimum ...................................... 11 

Húznak a nadrágszíjon ............................................................................................................................ 11 

A magyarok kétharmada szigorúbban büntetné a hamisítókat ............................................................. 11 

Hatalmas összegektől esnek el a megye települései .............................................................................. 11 

MAGYAR KORMÁNY .................................................................................................................................... 11 

Bármikor építünk egy kerítést ................................................................................................................. 11 

Átírták a költségvetést a menekültek és az MTVA miatt ........................................................................ 12 

Tuzson Bence: Erős nemzetállamok kellenek az erős Európához ........................................................... 12 

60 milliárd zsebpénzhez jutott a kormány .............................................................................................. 12 

A karhatalom és a Munkásőrség biztos garanciát jelentett arra az esetre, ha más fegyveres szervek 

„felmondják a szolgálatot” ...................................................................................................................... 12 

Simicskó: a honvédség gyorsan képes lenne a határzár továbbépítésére -A honvédség magas 

színvonalon tudja ellátni feladatát.......................................................................................................... 12 

KORMÁNYRÓL ............................................................................................................................................. 12 

Die Welt: Orbán szavai felértek egy EU-kilépési nyilatkozattal .............................................................. 12 

Meglepően nyilatkozott a kerítésről az MSZP volt elnöke ..................................................................... 13 



Orbán Soros-szövege alatt kezdett zsidózni, kirúgták az osztrák képviselőt .......................................... 13 

EGYHÁZ ....................................................................................................................................................... 13 

Nagyobb biztonságban?! - A megelőzésé a kulcsszerep ......................................................................... 13 

„Igenis politizálniuk kell a papoknak” – a plébános, aki sokat tud Orbánról .......................................... 13 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ...................................................................................................................................... 14 

A menekültkvóta és a szegénység is téma volt a Parlamentben ............................................................ 14 

Szociális szakember: a szigorú szabályok miatt sem mennek szállóra a hajléktalanok .......................... 14 

Mindenki most vesz mosógépet, szuperolcsón: ezeket keresik ............................................................. 14 

Meg kell előzni az erőszakot ................................................................................................................... 14 

Egyetlen munkaerő is számít - nő az esély a Maros Menti Szociális Intézményben .............................. 14 

Falugondoki gázfröccs az autópiacnak .................................................................................................... 15 

A Párbeszéd Magyarországért Párt közleménye .................................................................................... 15 

... szociális bérlakásként kell hasznosítani; a közösségi bérlakás-szektor bővítésére, szociális 

lakásügynökségre, megfizethető lakhatásra van szükség ... ................................................................... 15 

Magatehetetlen állapotban találtak egy 93 asszonyt fűtetlen lakásában .............................................. 15 

Szociális szakember: a szigorú szabályok miatt sem mennek ... ............................................................. 15 

Étkeztetésben jártas szociális segítőt keres az önkormányzat ............................................................... 15 

NYUGDÍJ ...................................................................................................................................................... 16 

Kiszámolták: ennyi lesz a nyugdíjunk 2050-ben ..................................................................................... 16 

Mikor kérhető nyugdíjemelés? ............................................................................................................... 16 

MUNKA........................................................................................................................................................ 16 

Ekkora béremelésre számíthat jövőre .................................................................................................... 16 

Liga: lezárult a szociális partnerek együttműködését segítő, A munkáért! projekt ............................... 16 

Új típusú munkahelyteremtés Baranyában ............................................................................................ 16 

Felmondhat a dolgozók közel fele .......................................................................................................... 16 

Már a tudomány is azt állítja: a nők vezetőként „elférfiasodnak” .......................................................... 17 

Megvan, milyen diplomával lehet kapásból sokat keresni ..................................................................... 17 

Helyi közösség szerepvállalása a helyi gazdaságban .............................................................................. 17 

Vegyük kezünkbe a sorsunkat! ............................................................................................................... 17 

OKTATÁS ..................................................................................................................................................... 17 

Finomítják a pedagógus etikai kódexet .................................................................................................. 17 

Mégsem írnák elő a tanároknak, hogy ne viselkedjenek botrányosan ................................................... 17 



EGÉSZSÉG .................................................................................................................................................... 18 

Több ápoló, tetejéig rácsozott ablakok: valami történik a Merényi zárt osztályán ................................ 18 

Pszichiátria: A célzott összeg is célt tévesztett? ..................................................................................... 18 

EMBERI JOGOK ............................................................................................................................................ 18 

PolitiKuss - a TASZ véget vetne a politikusok véleményuralmának ........................................................ 18 

Strasbourg szerint sérült a trafikos tulajdonhoz való joga ..................................................................... 19 

Bejutott a Parlamentbe néhány quaestoros ........................................................................................... 19 

Túl van az életveszélyen a megkéselt mentős ........................................................................................ 19 

Aláíró felek: Gaskó és Gaskó -Kölcsönadó és kölcsönvevő között februárban teljes volt az összhang, ám 

azóta tisztújítás történt ........................................................................................................................... 19 

KISEBBSÉG ................................................................................................................................................... 19 

Bűnmegelőzési nap -„A börtönben ülők 70 százaléka én vagyok” ......................................................... 19 

Egészségügyi indokkal elszállították a romákat ...................................................................................... 20 

Tizennyolcmillióval tartozik még a roma szervezet iskolája -Hangos viták a nemzetiségi önkormányzat 

ülésén ...................................................................................................................................................... 20 

 

 

 Szociális hírszemle 2015 1104 

NAGYVILÁG 

Aki szegény, csak még szegényebb lesz 
http://nol.hu/kulfold/aki-szegeny-csak-meg-szegenyebb-lesz-1573097                                                             

A modern Nyugat utóbbi harminc évében soha nem volt ennyire nagy a szakadék a társadalom 

leggazdagabb és legszegényebb rétegei között. Magyarország a középmezőnyben van, de az utóbbi 

időben jókorát nyílt az olló, csak a 2014-es választási év jóléti intézkedései mérsékelték némileg a 

vagyoni különbségeket.  

 

Íme a világ legprosperálóbb országa!  
mno.hu  

Az elemzés 142 országot rangsorolt a gazdaság, személyes szabadság, biztonság, egészség, szociális lehetőségek 

vagy éppen a kormányzás ... 

http://nol.hu/kulfold/aki-szegeny-csak-meg-szegenyebb-lesz-1573097
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://mno.hu/gazdasag/ime-a-vilag-legprosperalobb-orszaga-1312021&ct=ga&cd=CAEYByoUMTE4ODUzNjMyMDYzNTkxMzU3MjQyGTA0YmEwODFhNDBhMjlmMTE6aHU6aHU6SFU&usg=AFQjCNE3_mvid0RhD3XIKgBhla9MyS-EwA


 

A világ 10 legsikeresebb és legboldogabb országa - Magyarország ... 
24.hu-17 órával ezelőtt 

romlott a polgárok személyes szabadsága és általános szociális helyzete. Előbbinél 57 helyet, utóbbinál 

22 helyet rontottunk. jelentősen javult ... 

 

Egy hónapig készült rá a rendőrség: kiürítettek egy malmői cigánytábort  

www.hvg.hu 

A svéd rendőrség kiürített egy cigánytábort, és eltávolította mintegy 200 lakóját a kora keddi 

órákban, a táborlakók és jogvédő aktivisták heves tiltakozásai ellenére, a dél-svédországi 

Malmőben.  

Így kell harmadára lenyomni a lakbért! (TV2, 2015.11.03 07:08) Kitört a 

szociális lakások forradalma New Yorkban? 

EMBERI JOGOK 

ISZLÁM HÁBORÚ 
 

A nyugati országok megtámadására szólított fel az al-Kaida vezetője 
www.kitekinto.hu 

Az iszlamista honlapokat figyelő amerikai SITE központ szerint Ajman az-Zavahíri egy felvételen immár 

sokadik alkalommal buzdítja támadásra a muzulmánokat. 

Obama: Szíriában amerikai katonák nem vesznek részt harci 

cselekményekben 
 

 Az amerikai elnök a múlt héten pénteken jelentette be, hogy Észak-Szíriába, kurd ellenőrzés alatt álló 

területre küld pár tucatnyi különlegesen kiképzett katonát. 

Pentagon: Ez nem hadgyakorlat, csak próbarepülés  

www.hvg.hu 

http://24.hu/fn/gazdasag/2015/11/03/a-vilag-10-legsikeresebb-orszaga-magyarorszag-nincs-koztuk/
http://hvg.hu/vilag/20151103_Egy_honapig_keszult_ra_a_rendorseg_kiurit
http://www.hvg.hu/
http://rd.hirkereso.hu/rd/21668753?url=http://tv2.hu/musoraink/tenyek/191577_igy-kell-harmadara-lenyomni-a-lakbert.html
http://rd.hirkereso.hu/rd/21668753?url=http://tv2.hu/musoraink/tenyek/191577_igy-kell-harmadara-lenyomni-a-lakbert.html
http://kitekinto.us7.list-manage.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=a7204475a5&e=14e57318c1
http://www.kitekinto.hu/
http://kitekinto.us7.list-manage.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=5c539f85be&e=14e57318c1
http://kitekinto.us7.list-manage.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=5c539f85be&e=14e57318c1
http://hvg.hu/vilag/20151103_Pentagon_Ez_nem_hadgyakorlat_csak_probare
http://www.hvg.hu/


Egy-egy amerikai és orosz gép vett részt próbarepülésen a szíriai légtérben, a Pentagon szerint a 

múlt hónapban elfogadott biztonsági eljárást tesztelték.  

 

Nagy-Britannia nem kapcsolódik be a szíriai légi hadműveletekbe 
www.kitekinto.hu 

Bennfentes kormányzati források szerint a brit légierő bevetéseinek szíriai kiterjesztéséről tervbe 

vett alsóházi szavazást sem tartják meg 

 

Egyiptomi szakértők: bomba robbanhatott a lezuhant orosz gépen  

www.hvg.hu 

Egyiptomi törvényszéki szakértők szerint bomba robbant a lezuhant orosz gép fedélzetén, 

legalábbis erre engednek következtetni az áldozatok sérülései. 

Videóra vették egy afgán nő halálra kövezését  
www.vs.hu 

 

MIGRÁNSOK EURÓPÁBAN 

 

Itt az újabb gond a bevándorlókkal  

www.napi.hu 

A jól képzett menekülteknek is komoly gondot okoz munkát találni Nyugat-Európában - írta az FT.  

tovább  

Lassan nincs hova tenni a menekülteket a német városokban  

www.hvg.hu 

Egyre nagyobb problémát okoz a menekültek szűnni nem akaró áradata Németországban, ahol 

sok polgármester már nem osztja Merkel kancellár optimizmusát, ugyanis minden nap 

szembesülniük kell azzal, hogy lassan elfogynak a helyek, ahová a migránsokat el tudják 

helyezni. Ráadásul mindez nagyon sok pénzbe is kerül. 

 

http://kitekinto.us7.list-manage1.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=2785bdd10d&e=14e57318c1
http://www.kitekinto.hu/
http://hvg.hu/vilag/20151103_Egyiptomi_szakertok_bomba_robbanhatott_a
http://www.hvg.hu/
http://rd.hirkereso.hu/rd/21676957?url=http://vs.hu/kozelet/osszes/videora-vettek-egy-afgan-no-halalra-kovezeset-1104?utm_source=hrkrs&utm_medium=rss&utm_campaign=main
http://www.vs.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ez_az_ujabb_nagy_gond_a_bevandorlokkal.605042.html?utm_source=Napi.hu_hirlevel&utm_medium=Hirlevel&utm_campaign=Napi.hu_hirlevel_kiemelt_cikkek
http://hvg.hu/vilag/20151103_Lassan_nincs_hova_tenni_a_menekulteket_a
http://www.hvg.hu/


Merkel: véget kell vetni az illegális bevándorlásnak 
www.kitekinto.hu 

Merkel: Háborús veszélyt idézne elő a német határok lezárása 
www.kitekinto.hu 

Nem akarja az ördögöt a falra festeni, de gyorsabban megtörténhet, mint bárki gondolná, hogy a 

régióban a viták tettlegességig fajulnak - mondta a kancellár. 

A francia alap kártérítést fizet a deportálásokért 
www.mno.hu 

Terrorakcióra készülhettek Madridban -Feltételezett dzsihadistákat fogott el 

a rendőrség  

Elfogtak három marokkói férfit kedden hajnalban Madridban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az 

Iszlám Állam (IÁ) nevű dzsihadista terrorszervezet nevében terrorcselekményt készültek 

elkövetni Spanyolországban - közölte a spanyol rendőrség. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf 

 

 

HATÁROK 
 

  

Lengyel államfő: erősíteni kell a NATO jelenlétét a térségben 
www.kitekinto.hu 

A NATO keleti szárnyának megerősítését szorgalmazta Andrzej Duda lengyel és Klaus Johannis 

román államfő. 

 

Szlovákia rendőri egységet hoz létre a schengeni határok védelmére 
www.kitekinto.hu 

 

http://kitekinto.us7.list-manage.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=529cd46f31&e=14e57318c1
http://www.kitekinto.hu/
http://kitekinto.us7.list-manage.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=e01b302339&e=14e57318c1
http://www.kitekinto.hu/
http://mno.hu/kulfold/a-francia-alap-karteritest-fizet-a-deportalasokert-1312243
http://www.mno.hu/
http://magyarhirlap.hu/cikk/39429/Terrorakciora_keszulhettek_Madridban
http://magyarhirlap.hu/cikk/39429/Terrorakciora_keszulhettek_Madridban
http://magyarhirlap.hu/cikk/39429/Terrorakciora_keszulhettek_Madridban
http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf
http://kitekinto.us7.list-manage.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=e42d9901eb&e=14e57318c1
http://www.kitekinto.hu/
http://kitekinto.us7.list-manage.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=90a1c8d7fb&e=14e57318c1
http://www.kitekinto.hu/


SZOMSZÉDSÁG 

Az Európa Tanács szerint drámai a humanitárius helyzet Kelet-Ukrajnában -

Hiány van ivóvízből, gyógyszerből  

Az Európa Tanács szerint drámai a humanitárius helyzet Kelet-Ukrajnában, mivel legalább 

ötmillió ember szenved szükséget a fegyveres konfliktus miatt - hívta fel a figyelmet kedden 

Strasbourgban ismertetett jelentésében Nils Muiznieks, az ET emberi jogi biztosa. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf 

 

Vizsgálat indult a Jobbik vajdasági irodanyitásával kapcsolatban -Ki akarják 

deríteni, folytat-e a pártiroda politikai tevékenységet  

Vizsgálatot indított a szerb államizgatási és önkormányzati minisztérium annak kiderítésére, 

hogy a Jobbik politikai tevékenységet folytat-e Szerbiában. Annak ellenére, hogy a pártot a 

nyugat-balkáni országban nem regisztrálták, Szávay István, a párt alelnöke mégis irodát nyitott a 

vajdasági Zentán. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf 

 

 

 

IMF: Szerbiában van lehetőség a fizetések és nyugdíjak növelésére 
www.kitekinto.hu 

 

November közepéig fogadják a kérelmeket  
Székelyhon.ro  

Gyergyószentmiklóson eddig 810 fűtéstámogatási igénylést nyújtottak be a szociális osztályra. November 15-éig 

még le lehet tenni a kéréseket. 

Hatmilliárd forintos támogatás az erdélyi szórványnak  
Erdély.ma  

... elsősorban oktatási és szociális területen – írta hétfői számában a Magyar Nemzet. A források nagy része, több 

mint hatmilliárd forint erdélyi magyar ... 

Hatmilliárd forintos támogatás az erdélyi szórványnak - Online Erdélyi Krónika  

http://magyarhirlap.hu/cikk/39450/Az_Europa_Tanacs_szerint_dramai_a_humanitarius_helyzet_KeletUkrajnaban
http://magyarhirlap.hu/cikk/39450/Az_Europa_Tanacs_szerint_dramai_a_humanitarius_helyzet_KeletUkrajnaban
http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/39414/Vizsgalat_indult_a_Jobbik_vajdasagi_irodanyitasaval_kapcsolatban
http://magyarhirlap.hu/cikk/39414/Vizsgalat_indult_a_Jobbik_vajdasagi_irodanyitasaval_kapcsolatban
http://magyarhirlap.hu/cikk/39414/Vizsgalat_indult_a_Jobbik_vajdasagi_irodanyitasaval_kapcsolatban
http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf
http://kitekinto.us7.list-manage.com/track/click?u=65d7d516d5a9d7d680c936f77&id=dd104e6438&e=14e57318c1
http://www.kitekinto.hu/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/november-kozepeig-fogadjak-a-kerelmeket&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTE4ODUzNjMyMDYzNTkxMzU3MjQyGTA0YmEwODFhNDBhMjlmMTE6aHU6aHU6SFU&usg=AFQjCNFNL1xYPc6PTWjX7C_uv8_PXf_-bw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://erdely.ma/magyarorszag.php%3Fid%3D194833%26cim%3Dhatmilliard_forintos_tamogatas_az_erdelyi_szorvanynak&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTE4ODUzNjMyMDYzNTkxMzU3MjQyGTA0YmEwODFhNDBhMjlmMTE6aHU6aHU6SFU&usg=AFQjCNH_L3dD0fPQl918HU050_piyXXhdQ
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Aktív a „gyerekek telefonja”  
Székelyhon.ro  

Amint a közleményből kiderül, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság a Maros 

Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a ... 

Félrevezető szociális kampány 
Új Szó Online-16 órával ezelőtt 

Jól eladható szociális csomagokra építheti a Smer a választási kampányát, amelyek azonban sokaknak 

csalódást okozhatnak. Ez érvényes a ... 

Szexuális asszisztensek segítik a fogyatékkal élőket Csehországban (MNO, 

2015.11.03 19:11) A testi fogyatékkal élő embereknek nyújt segítséget az a szexuális asszisztensi 

szolgálat, amely a napokban kezdte meg működését Csehországban. 

MAGYARORSZÁG 

Gyászosan gyengék a növekedési kilátások 
http://24.hu/fn/gazdasag/2015/11/04/gyaszosan-gyengek-a-novekedesi-kilatasok/ 

24.hu-1 órával ezelőtt 

Az viszont egyre nyilvánvalóbb, hogy a szociális területekből eddig kivont több ezer milliárd forint talán 

helyrehozhatatlan szintre csökkentette ... 

A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) 2015. III. negyedévében az előző 

negyedévvel megegyezően 0,96-os értéket mutatott, vagyis az első negyedévi növekedés után fél éve 

csökkenő tendenciát. Az előző negyedévhez képest a vállalkozások helyzete javult, míg a háztartások és 

a monetáris helyzet inkább romlott. 

 

Nem mutat jól a statisztikákban az éhes gyerek 
ATV-3 órával ezelőtt 

... civil javaslat alapjául – többek között – Husz Ildikó és Marozsán Csilla: Szociális nyári 

gyermekétkeztetés címet viselő tanulmánya szolgált. 

A gyermekéhezés felszámolására irányuló, botrányos körülmények között elutasított nyolcpárti 

határozati javaslat alapjául szolgáló tanulmány szerint Magyarországon mintegy 36–54 ezer gyerek 

éhezik rendszeresen, több mint 200 ezer pedig időnként nem jut megfelelő mennyiségű élelemhez. 

Mivel az élelmiszer-nélkülözés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult mintegy 550 ezer 
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főnyi gyermek több mint egyharmadát érinti, a tanulmány szerzői úgy látják: a közétkeztetés iskolai 

szünetekre való kiterjesztésének csak a „pénzügyi lehetőségek és a politikai-ideológiai megfontolások 

szabnak határt”. 

Egy csók és más semmi 
http://mno.hu/vezercikk/egy-csok-es-mas-semmi-1312275 

Körmendy Zsuzsanna, 2015. november 4., szerda 00:01, frissítve: szerda 09:10  

Pedig jó üzenet lett volna a közös álláspont. Kevés téma alkalmasabb arra, hogy a különböző 

politikai erők közös nevezőt, nemzeti minimumot találjanak, mint az, hogy Magyarországon 

egyetlen gyerek se éhezzen. Egy darabig úgy tűnt, van közös cél és közös megegyezés, aztán a 

népjóléti bizottság legutóbbi ülésen kiderült, hogy még sincs. 

 

 

Gyermekéhezés elleni küzdelem: ezért szavazták le  
DA, 2015. november 3., kedd 20:44, frissítve: kedd 20:44  

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/gyermekehezes-elleni-kuzdelem-ezert-szavaztak-le-1312254 

Pártpolitikai ok miatt szavazták le a gyermekéhezés elleni küzdelemről szóló javaslat tárgysorba vételét 

hétfőn a kormánypártok.  

A kereszténydemokraták frakcióvezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, azért utasították el a 

Nemzeti Minimum Programot, mert azt ellenzéki kampányfogásnak tartják. Harrach Péter úgy 

fogalmazott, a céllal egyetértenek, de nem kockáztathatták meg, hogy a baloldal saját sikereként 

könyvelje el annak esetleges elfogadását. 

„Az a probléma, hogy az ellenzék rárepült a témára, erre a konkrét kezdeményezésre is, és 

amikor megjelent a bizottság előtt is ez az anyag, akkor ezt az ellenzéki képviselők terjesztették 

elő, és akkor ez egy olyan helyzetet teremtett, amelyet nem lehet felvállalni. Hiszen ezzel, ennek 

a támogatásával egy ellenzéki, baloldali kampányt támogattunk volna” – fogalmazott a KDNP 

frakcióvezetője. 

 

OGY - Krónika 1. rész (napirend előtt: szegénység, felzárkóztatás, 

Kárpátalja, szociális szféra ...  
Webradio  

A szegénységről, a felzárkóztatási programokról, Kárpátalja megsegítéséről, a szociális dolgozók fizetéséről és az 

illegális bevándorlásról volt szó ... 
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Hiába a KDNP ellenállása, a Jobbik miatt a Ház elé kerül a nemzeti minimum  

www.hvg.hu 

Nagy port kavart a KDNP frakcióvezetőjének érvelése, miszerint azért nem fogadta el a népjóléti 

bizottság kormánypárti többsége a gyermekéhezés felszámolását célzó civil kezdeményezést, 

mert nem akarnak "baloldali kampányt" támogatni. Az MSZP nem szeretné Harrachot többé a 

bizottságban látni, a PM név szerinti szavazást követel, a Jobbik pedig saját frakciókeretük 

terhére plenáris ülésre kérte ki a határozattervezetet, így azt az Országgyűlés tárgyalni fogja. 

 

. 

Húznak a nadrágszíjon  

www.vg.hu 

Egyre kevesebbet költ a kormány arra, hogy az emberek életét megkönnyítse, vagy a 

nehéz helyzetekben lévõkét segítse. A tervek szerint még tovább húznak a nadrágszíjon. 

 

A magyarok kétharmada szigorúbban büntetné a hamisítókat  
www.napi.hu 

 

Hatalmas összegektől esnek el a megye települései 
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/pest-megye-midnenutt-tema-az-elvalas-1312249 

2015. november 3., kedd 23:05, frissítve: kedd 23:05  

Budapest nélkül, önálló régióként folytatná Pest megye a 2020-tól kezdődő uniós ciklusban. A közgyűlés 

szerint a jelenlegi helyzetben nem jut elég uniós forrás a megye 187 településére. Az erről szóló 

javaslatot már el is küldték a kormánynak, a kabinet 2016 februárjáig jelezheti az unió felé, hogy 

változtatna a régiós szerkezeten.  

 

MAGYAR KORMÁNY 

Bármikor építünk egy kerítést  

www.hvg.hu 

http://hvg.hu/itthon/20151103_Hiaba_a_KDNP_ellenallasa_a_Jobbik_miatt_a
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A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint rendkívül komoly hatása van a hármas 

védelemnek az érintett határszakaszokon, és ha szükséges, további szakaszokon is meg tudják 

teremteni ezt a védelmet. 

 

Átírták a költségvetést a menekültek és az MTVA miatt  

vg.hu 

Megszavazták a parlamentben az idei büdzsé módosítását. 

Tuzson Bence: Erős nemzetállamok kellenek az erős Európához  
Magyar Hírlap  

... és kulturális szempontból, számos kihívást jelentene a biztonságpolitikának, valamint nehézségeket a szociális és 

az oktatási rendszernek 

 

60 milliárd zsebpénzhez jutott a kormány  
www.napi.hu 

A karhatalom és a Munkásőrség biztos garanciát jelentett arra az esetre, ha 
más fegyveres szervek „felmondják a szolgálatot” – 

 See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf 

 

Simicskó: a honvédség gyorsan képes lenne a határzár továbbépítésére -A 

honvédség magas színvonalon tudja ellátni feladatát 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf 

 

 

KORMÁNYRÓL 

Die Welt: Orbán szavai felértek egy EU-kilépési nyilatkozattal  

HVG.HU 

Orbán Viktor felmondta a közösséget Európával – írta kommentárjában a Die Welt a magyar 

kormányfő menekültügyről tett brüsszeli kijelentésével kapcsolatban. 
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Meglepően nyilatkozott a kerítésről az MSZP volt elnöke  

www.hvg.hu 

Hiller István ugyan nem szereti a kerítést, de úgy látja, jelenleg nincs jobb megoldás ennél a 

menekültproblémára. Azt is mondta: a migrános nem fogják kivárni, amíg az EU egy közös 

megoldásról dönt. 

Orbán Soros-szövege alatt kezdett zsidózni, kirúgták az osztrák képviselőt  

www.hvg.hu 

Kizárták az Osztrák Szabadságpárt egyik képviselőjét, mert egyetértését fejezte ki egy 

aniszemita Facebook-bejegyzés alatt, amely pont Orbán Viktor Soros György elleni támadásához 

kapcsolódott.  

 

 

EGYHÁZ 

Nagyobb biztonságban?! - A megelőzésé a kulcsszerep (Evangélikus, 2015.11.04 10:13) 

Budapest Nagyobb biztonságban?! címmel, szervezett országos konferenciát az Ökumenikus 

Segélyszervezet a kapcsolati erőszak áldozataival foglalkozó szociális szakemberek számára. A 200 

résztvevővel 2015. november 3-án, Budapesten tartott... 

 

 

„Igenis politizálniuk kell a papoknak” – a plébános, aki sokat tud Orbánról 
Komoly gondok vannak a papok felkészültségével, a plébániarendszer jelenlegi formájában 

fönntarthatatlan – állítja Osztie Zoltán belvárosi plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 

elnöke. Szerinte a katolikus egyháznak stratégiára lenne szüksége, a papoknak pedig igenis politizálniuk 

kell. Közben hangsúlyozza: „Sosem leszek fideszes pártkatona”. 

www.nol.hu 

 

Czene Gábor  

2015. november 04. 
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

A menekültkvóta és a szegénység is téma volt a Parlamentben  
InfoRádió.hu  

Vágó Sebestyén a Jobbik részéről a szociális szféra dolgozóinak bérnöveléséért emelt szót, Rétvári Bence azonban 

rámutatott, hogy az elmúlt 5 .. 

 

Szociális szakember: a szigorú szabályok miatt sem mennek szállóra a 
hajléktalanok (SzegedMa, 2015.11.04 09:03)  

Sok hajléktalan nem csak azért nem veszi igénybe a szállókat, mert félti az értékeit, hanem mert a 
szigorú szabályokhoz és a többi emberhez nehéz alkalmazkodni - mondta Aknai Zoltán, a Menhely 
Alapítvány igazgatója az M1 aktuális csatornán ... 

 

Mindenki most vesz mosógépet, szuperolcsón: ezeket keresik 

 Pénzcentrum  
 2015. november 3. kedd 14:01 

http://www.penzcentrum.hu/vasarlas/mindenki_most_vesz_mosogepet_szuperolcson_ezeket_keresik.

1046973.html?utm_source=penzcentrum&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel 

Az átlagoshoz képest sokkal több mosógépet adnak el mostanában a nagy áruházláncok. Az elmúlt 

napokban kezdtek el ugyanis vásárolni azok, akik sikerrel pályáztak a mosógépcsere-programban. 

Tízezer pályázóhoz jutott el az elmúlt napokban a támogatói okirat, amely alapján a kedvezményes 

mosógépcsere akcióban lebonyolíthatják a vásárlásokat. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

tájékoztatása szerint a pályázók a dokumentum megküldéséről e-mailben kapnak értesítést, és a 

támogatói okirat kézhezvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésükre a vásárláshoz. 

Meg kell előzni az erőszakot (TV2, 2015.11.03 20:33)  

Egyre több bántalmazott anya és gyerek kéri a hatóságok és a segélyszervezetek segítségét. Várólista 
van a menedékházakban, és több krízisközpontra van szükség. Az erőszak áldozataival foglalkozó 
szociális szakemberek számára szervezett ors... 

Egyetlen munkaerő is számít - nő az esély a Maros Menti Szociális 
Intézményben (SzegedMa, 2015.11.03 12:04) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
fenntartásában álló Maros Menti Szociális Intézmény a Támop-5.3.1.B-2-12/2-2014-0181 számú 
pályázaton 2,53 millió forint támogatási összeget nyert. 
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Falugondoki gázfröccs az autópiacnak 
Miközben özönlenek a használt kocsik Magyarországra, az újaknál továbbra is magas a céges eladások 

aránya, az állami beszerzésnek, többek között a falugondnoki program keretében átadott új autók 

rendszámozásának köszönhetően.    

www.nol.hu 

 

2015. november 04. 

 

A Párbeszéd Magyarországért Párt közleménye  
MTI  

... szociális bérlakásként kell hasznosítani; a közösségi bérlakás-szektor 

bővítésére, szociális lakásügynökségre, megfizethető lakhatásra van 

szükség ... 

Magatehetetlen állapotban találtak egy 93 asszonyt fűtetlen lakásában  

WWW.HVG.HU 

Nagykátai rendőrök mentették meg egy idős asszony életét, aki egyedül élt fűtetlen otthonában. 

 

Szociális szakember: a szigorú szabályok miatt sem mennek ... 
Webradio-2 órával ezelőtt 

Sok hajléktalan nem csak azért nem veszi igénybe a szállókat, mert félti az értékeit, hanem mert a 

szigorú szabályokhoz és a többi emberhez ... 

 

Étkeztetésben jártas szociális segítőt keres az önkormányzat (Ittlakunk.hu, 

2015.11.03 11:23) Kerületünk Szociális Szolgálata pályázatot írt ki szociális segítő munkakör 

betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyFoglalkoztatás jellege:... 
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NYUGDÍJ 

Kiszámolták: ennyi lesz a nyugdíjunk 2050-ben 
2015.11.03 11:26 

www.penzcentrum.hu 

Érdemes időben elkezdeni takarékoskodni. Tovább a hírhez » 

 

Mikor kérhető nyugdíjemelés?  
Adó Online  

A jövedelemnél figyelemmel kell lenni arra is, ha a kérelmező részére az EU szociális biztonsági közösségi 

jogszabályai, illetve szociális biztonsági, ... 

 

MUNKA 

Ekkora béremelésre számíthat jövőre  
www.napi.hu 

 

Liga: lezárult a szociális partnerek együttműködését segítő, A munkáért! 

projekt  
Stop.hu  

Lezárult az 1,6 milliárd forintos európai uniós támogatásból megvalósuló A munkáért! című projekt, amely a szociális 

partnerek együttműködését ... 

Új típusú munkahelyteremtés Baranyában  
Pécsi Újság  

D.2-13/1-2013-0217 számú Új típusú munkahelyteremtés Baranya megyében" elnevezésű projekt a Cogito Szociális 

Szövetkezet lebonyolításában. 

Felmondhat a dolgozók közel fele  
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/felmondhat-a-dolgozok-kozel-fele-1312182 

DA, 2015. november 3., kedd 19:32, frissítve: kedd 19:38  

A kéményseprők több mint 40 százaléka mondhat fel decemberben, ha a kormány nem egyeztet velük a 

szakmát érintő átalakításokról.  

http://www.penzcentrum.hu/nyugdij/kiszamoltak_ennyi_lesz_a_nyugdijunk_2050_ben.1046974.html?utm_source=penzcentrum&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel
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322 kéményseprő felmondólevele került ügyvédi letétbe. A szakma képviselete vészharangot 

kongat, ha a kormány nem tájékoztatja őket a terveiről, szögre akasztják a kefét. „Ez a 322 

felmondó nyilatkozat, számszakilag közel az állomány további 40 százalékának az elvesztését 

jelentené. Én úgy gondolom, hogy most már minden egyes vállalkozás – talán már korábban ők 

is elmondták a nyilatkozataikban – olyan minimális személyi létszámmal rendelkeznek, hogy 

akár egyetlenegy embernek az elvesztése is komoly gondokat, komoly zavarokat okozhat a 

közszolgáltatás ellátásában” – fogalmazott Vámos Csaba, a Magyar Kéményseprők 

Szakszervezetének elnöke 

Már a tudomány is azt állítja: a nők vezetőként „elférfiasodnak”  

www.hvg.hu 

Amikor a nők vezető pozícióba kerülnek, és felelős döntéseket hoznak, a szervezetükben jelentős 

fizikai változások indulnak – állítja egy friss kutatás. A legfontosabb férfi hormon, a nemi 

vágyért, az agresszióért és az önbizalomért is felelős tesztoszteron hormon szintjük jelentősen 

megemelkedik. Ez pedig arra enged következtetni, állítják a pszichológusok, hogy a környezet és 

a szocializáció a biológiánál sokkal nagyobb szerepet tölt be a nők és a férfiak közti különbségek 

kialakulásában, mint eddig gondoltuk.  

Megvan, milyen diplomával lehet kapásból sokat keresni  

hvg.hu 

Az informatikai, a műszaki, gazdaságtudományi, illetve orvos- és egészségtudományi képzésen 

végzettek számíthatnak a legmagasabb fizetésre - derül ki a diplomás pályakövetési rendszer 

legfrissebb, 2014-es adataiból, amelyet az Eduline.hu közölt. 

Helyi közösség szerepvállalása a helyi gazdaságban 
Városházi Hírek-2015. nov. 2. 

Az Aranyhomok Szociális Szövetkezet a „Helyi közösség szerepvállalása a helyi gazdaságban” című 

európai uniós pályázata 49,22 millió 218 ... 

Vegyük kezünkbe a sorsunkat! (EUpályázat, 2015.11.03 19:57) A projektben megvalósult a 

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet varrodájának és betonelem-gyártásának beindítása. 

OKTATÁS 

Finomítják a pedagógus etikai kódexet 
www.mno.hu 

Mégsem írnák elő a tanároknak, hogy ne viselkedjenek botrányosan  
www.hvg.hu 
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EGÉSZSÉG 

Több ápoló, tetejéig rácsozott ablakok: valami történik a Merényi zárt 

osztályán  

hvg.hu 

A rendőrségi vizsgálattal párhuzamosan belső vizsgálat is zajlik a Merényi Gusztáv kórházban a 

közelmúltban történt tragikus esetek miatt. A kórház orvosigazgatója szerint jelenleg a felújítási 

beruházások közbeszerzési eljárása van folyamatban, március közepéig kaptak határidőt az 

Országos Tisztifőorvosi Hivataltól. 

 

Pszichiátria: A célzott összeg is célt tévesztett? 
Lánchíd Rádió 

 

http://lanchidradio.hu/lanchidradiobelfold/pszichiatria-a-celzott-osszeg-is-celt-tevesztett-1312316 

2015. november 04., szerda 10:13  

Hiányoznak a megfelelő tárgyi feltételek, és baj van a humánerőforrással is a pszichiátriák területén. 

Tetszik a cikk? Ossza meg ismerőseivel is! 

Molnár Károly, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke a Lánchíd Rádióban azt mondta: hiába 

dolgoznak szakmai standardok alapján, a körülmények nem mindig teszik lehetővé ezek 

betartását. A szakember szerint ezek az osztályok mindig mostoha gyermekként voltak kezelve 

az egyes kórházakon belül. Ebben, a néhány hónappal ezelőtti, lesújtó ombudsmani jelentés óta 

sem történt semmilyen előrelépés. 

 

CSALÁD 

EMBERI JOGOK 

PolitiKuss - a TASZ véget vetne a politikusok véleményuralmának  

www.hvg.hu 

http://hvg.hu/itthon/20151103_Tobb_apolo_tetejeig_racsozott_ablakok_val
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http://www.hvg.hu/


Jelentős kockázatot vállalnak ma Magyarországon azok az újságírók és magánszemélyek, akik 

politikusokat kritizálnak, legutóbb például egy tatai nőt vittek bíróság elé Facebook-bejegyzése 

miatt. A hatalmat gyakorló személyeket több jogi eszköz segíti vélt igazuk érvényesítésében - 

tartja a TASZ, amely kampányt indít a probléma kezelésére. Jogszabályi változásokat 

javasolnak. 

 

 

Strasbourg szerint sérült a trafikos tulajdonhoz való joga 
www.mno.hu 

Bejutott a Parlamentbe néhány quaestoros 
www.hirtv.hu 

Túl van az életveszélyen a megkéselt mentős 
www.hirtv.hu 

2015. november 3., kedd 18:19, frissítve: kedd 20:22  

Túl van az életveszélyen a fővárosi Heim Pál gyermekkórháznál megkéselt mentőápoló. A 

háromgyerekes családapát egy ellátásra szoruló férfi szúrta hasba reggel saját mentőautójában. A 

valószínűleg bódult állapotban lévő támadót a rendőrség elfogta.  

Aláíró felek: Gaskó és Gaskó -Kölcsönadó és kölcsönvevő között februárban 

teljes volt az összhang, ám azóta tisztújítás történt  
Fizetési felszólítást küldött a Ligának a VDSZSZ Szolidaritás, mivel úgy tudja, a konföderáció már 

megkapta azt a támogatást, amelynek kézhezvételéhez kötötték a kölcsön „haladéktalan” 

visszafizetését. A kölcsönszerződés aláírói egyébként februárban Gaskó István és Gaskó István voltak. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf 

 

 

KISEBBSÉG 

Bűnmegelőzési nap -„A börtönben ülők 70 százaléka én vagyok” 
Bóka Máté Ciprián, 2015. november 4., szerda 07:00, frissítve: szerda 08:37  

http://mno.hu/belfold/a-bortonben-ulok-70-szazaleka-en-vagyok-1312264 
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Bogdán László, Cserdi polgármestere szerint a fiatalokon múlik, hogy változik-e a cigányság megítélése  

Fotó: Müller Andrea / Magyar Nemzet  

Ha arra domborítasz, hogy cigány vagy, amikor sérelem ér, akkor nem cigány vagy, hanem bunkó – 

jelentette ki Bogdán László, Cserdi polgármestere a pécsi Gandhi Gimnáziumban tartott bűnmegelőzési 

napon. A falu vezetője szerint azért, hogy megváltozzanak a cigányokra vonatkozó sztereotípiák, az új 

roma generáció tehet a legtöbbet.  

 

Egészségügyi indokkal elszállították a romákat 
www.mno.hu 

Tizennyolcmillióval tartozik még a roma szervezet iskolája -Hangos viták a 

nemzetiségi önkormányzat ülésén  
Az előző elnök az őt lényegében megbuktató új vezető oldalára állt abban az összetűzésben, amely a 

fővárosi roma önkormányzatban alakult ki a szervezet fenntartásában működő iskola kapcsán. Legalább 

is ez derült ki a tegnapi, hangos viszálykodás uralta közgyűlésen. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.ngCvydQ1.dpuf 

 

 

Összeállította: 

 

Csató Zsuzsa 

Sorstárs Alapítvány 
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