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NAGYVILÁG 

Élete egyik legveszélyesebb útjára indult Ferenc pápa  
www.vs.hu 

Menekülttáborba látogatott, fegyverletételre szólított fel a pápa 

 http://24.hu/kulfold/2015/11/29/menekulttaborba-latogatott-fegyverletetelre-szolitott-fel-a-
papa/ 

Provident kölcsönnel még szebbé teheti az ünnepeket! » 
 

A fegyverek letételére, békére és szeretetre szólított fel Ferenc pápa afrikai útjának utolsó és 

egyben legveszélyesebb állomásán, a vallási konfliktus dúlta Közép-afrikai Köztársaságban. 

 

Ferenc pápa szerencsejátékot rendez a Vatikánban (Ma.hu, 2015.11.27 17:11) 

Személyautót és kávéfőzőt is lehet nyerni a Vatikánban rendezett ünnepi nyereménysorsoláson, amelyet 

Ferenc pápa tavaly vezetett be. A bevétellel a szegényeket segítik. 

 

 

Abortuszellenes nézeteket vall a Colorado Spings-i fegyveres támadó  

www.hvg.hu 

Vélhetően az abortuszt és az embriószövet-kísérleteket ellenző nézeteket vall az a férfi, aki 

pénteken megölt egy rendőrt és két civilt, amikor Colorado Spingsben megtámadta egy művi 

vetéléseket is végrehajtó szervezet helyi klinikáját. 

Rég nem látott konfliktus feszíti a jakuzavilágot  

www.index.hu 

http://rd.hirkereso.hu/rd/21829364?url=http://vs.hu/kozelet/osszes/elete-egyik-legveszelyesebb-utjara-indult-ferenc-papa-1129?utm_source=hrkrs&utm_medium=rss&utm_campaign=main
http://www.vs.hu/
http://24.hu/kulfold/2015/11/29/menekulttaborba-latogatott-fegyverletetelre-szolitott-fel-a-papa/
http://24.hu/kulfold/2015/11/29/menekulttaborba-latogatott-fegyverletetelre-szolitott-fel-a-papa/
http://ad.adverticum.net/C/2938653/3322300/332229800/1448849448924/24.hu/3556214?u=1412256596346054626441
http://rd.hirkereso.hu/rd/21821916?url=http://www.ma.hu/kulfold/267202/Ferenc_papa_szerencsejatekot_rendez_a_Vatikanban?place=srss
http://rd.hirkereso.hu/rd/21821916?url=http://www.ma.hu/kulfold/267202/Ferenc_papa_szerencsejatekot_rendez_a_Vatikanban?place=srss
http://hvg.hu/vilag/20151129_Abortuszellenes_nezeteket_vall_a_Colorado
http://www.hvg.hu/
http://dex.hu/x.php?id=inxcl&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2015%2F11%2F30%2Fa_jakuza_szakadasaval_fejek_hullhatnak_de_mexikoi_verfurdo_nem_varhato%2F
http://www.index.hu/


A legbefolyásosabb bandából többen szembeszálltak a felső vezetéssel. Az egyik szervezet egyik 

főnökét agyonverték, egy másik tagot lelőttek. Egy kisebb incidens is dominót indíthat be. Elég 

nagy a feszültség a japán maffiában.  

Nem gyűjt többé metaadatokat az amerikai hírszerzés 
http://www.origo.hu/nagyvilag/20151129-nem-gyujti-tobbe-telefonok-metaadatait-amerikai-

hirszerzes.html 

MTI2015.11.29. 23:265 

Befejezi az amerikai hírszerzés telefonos kommunikációra vonatkozó metaadatok gyűjtését. 

West Africa cannot recover from Ebola epidemic on its own – senior UN health 

official 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52678 

 

EMBERI JOGOK 

Human Rights -Top UN human rights official calls for more safety after 

political opponent killing in Venezuela 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52672 

 

Adolescent deaths from AIDS have tripled since 2000, warns new UNICEF 

study  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52668 

 

Megduplázódik a gyerekházasságok száma 2050-re (Faktor, 2015.11.27 09:16) 

Súlyosbodhat Afrika szegénysége, ha továbbra is kiskorú lányokat adnak férjhez. 

 

„A doktornő életével fizetett a gyermekek iránti szeretetéért” 
http://mno.hu/kulfold/a-doktorno-eletevel-fizetett-a-gyermekek-iranti-szereteteert-1316451 

MTI, 2015. november 29., 18:00  

Egy önkéntesként dolgozó olasz doktornőt meggyilkoltak, három családtagját pedig megsebesítettek 

rablótámadók Kenyában, egy turisztikai övezet közelében – jelentette be az olasz külügyminisztérium.  

http://www.origo.hu/nagyvilag/20151129-nem-gyujti-tobbe-telefonok-metaadatait-amerikai-hirszerzes.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20151129-nem-gyujti-tobbe-telefonok-metaadatait-amerikai-hirszerzes.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52678
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52678
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52678
http://www.un.org/apps/news/subject.asp?SubjectID=5
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52672
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52672
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52672
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52668
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52668
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52668
http://rd.hirkereso.hu/rd/21818240?url=http://faktor.hu/faktor-megduplazodik-a-gyerekhazassagok-szama-2050-re?source=rss
http://rd.hirkereso.hu/rd/21818240?url=http://faktor.hu/faktor-megduplazodik-a-gyerekhazassagok-szama-2050-re?source=rss
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Az 51 éves Rita Fossaceca röntgenszakorvosként segítette a For Life nevű nem kormányzati 

segélyszervezet munkáját, amelynek köszönhetően egy árvaház és egy klinika épül Mijomboni 

településen. 

Történelmi választásra készül Szaúd-Arábia 
http://mno.hu/kulfold/tortenelmi-valasztasra-keszul-szaud-arabia-1316440 

MTI, 2015. november 29., 21:12  

Először vehetnek részt nők választáson Szaúd-Arábiában, a decemberi önkormányzati választáson, 

amelynek kampányidőszaka vasárnap kezdődött el.  

A 284 képviselő-testületben betölthető helyekért mintegy hétezren szállnak versenybe, és 

kilencszáz közülük a nő. A képviselő-testületi helyek kétharmadának sorsát választásokon döntik 

el, a többieket kinevezik. 

Terhességet színlelt a tinilány 6 hónapig, mert le akarta tesztelni iskolatársai 

reakcióit (Hír.ma, 2015.11.29 15:44) Egy fiatal lány bevállalta, hogy az iskola szégyenfoltja és 

céltáblája legyen azért, hogy letesztelje mit reagálnak erre társai. Gaby Rodriguez hat hónapon át azt 

hazudta, hogy terhes, még álhasat is hordott, csak hogy megtévessze az iskola... 

 

Az igazi bunkó focista mintapéldánya (Origo - sport, 2015.11.27 17:10) A barátnője 

bántalmazásáért közmunkára ítélt Danny Simpson minden futballista-sztereotípiára ráerősítve egy 

Lamborghinivel érkezett meg a munkahelyéül kijelölt jótékonysági üzletbe. És még a parkolóért sem 

akaródzott fizetni neki.  

KÖZEL KELET 

Sajtónyilatkozat közben lőtték agyon a kurd emberi jogi ügyvédet  
www.vs.hu 

 

Autót még nem vezethetnek, de először kampányolhatnak a szaúdi nők  
http://vs.hu/kozelet/osszes/autot-meg-nem-vezethetnek-de-eloszor-kampanyolhatnak-a-szaudi-nok-

1129 

 

Az Iszlám Állam lövöldözött a gízai piramisoknál - 4 halott  

www.hvg.hu 
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A fegyveresek megöltek négy rendőrt a piramisokhoz vezető főúton, és elvitték áldozataik 

fegyvereit is. Gépkarabélyokat zsákmányoltak. 

Több mint húsz embert ölt meg egy nigériai merénylő  

www.hvg.hu 

Egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát pénteken egy síita vallási menetben az észak-

nigériai Kano közelében lévő Dakasoye településen, a terrortámadásban több mint 20-an életüket 

vesztették, és közel 50-en megsebesültek, sokan közülük nők és gyerekek - közölték biztonsági 

források és síita vallási vezetők. 

 

1200 német katona megy az Iszlám Állam ellen  
www.atv.hu 

Az oroszok lebombáztak egy zsúfolt piacot  

http://index.hu/kulfold/2015/11/29/az_oroszok_lebombaztak_egy_zsufolt_piacot/ 

Az idlibi piacon 40-60 embert ölhettek meg.  

Vasárnap reggel Oroszország kazettás bombákkal megtámadott egy zsúfolt piacot. Az Al Jazeera 

szerint 40-60 halottja lehet a támadásnak, bár csak szíriai ellenzéki forrásokra hivatkoznak. A 

megtámadott város, Ariha, Idlib kormányzóságban van, az an-Nuszra Front ellenőrzése alatt. 

Ennek a csoportnak a katonáit egyébként az USA is bombázza. 

Arihából még májusban zavarták ki Bassár el-Aszad elnök katonáit. Az orosz hadsereg viszont 

október óta nyíltan beállt harcolni a volt helyi főnök mellé.  

 

Spiegel: Moszkva tagadja, de kétezer orosz katona harcol Szíriában  

www.hvg.hu 

Oroszország részéről nem csak a légierő, hanem kétezer fős szárazföldi haderő is részt vesz 

Aszad elnök oldalán a szíriai polgárháborúban - állítja a Spiegel. 

 

Putyin aláírta a rendeletet a Törökország elleni szankciókról  

www.hvg.hu 

http://hvg.hu/vilag/20151127_Tobb_mint_husz_embert_olt_meg_egy_nigeria
http://www.hvg.hu/
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http://index.hu/kulfold/2015/11/29/az_oroszok_lebombaztak_egy_zsufolt_piacot/
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Szankciók a lelőtt orosz vadászbombázó miatt.  

Szerző: MTI  

20:40  

Putyin fájdalmas pofont adott minden töröknek  

www.hvg.hu 

Oroszország január 1-jétől felfüggeszti a törökök vízummentességét – jelentette be Szergej 

Lavrov orosz külügyminiszter. 

 

Tüntetések Londonban és Madridban a szíriai konfliktusban való részvétel 

ellen.  

http://hvg.hu/vilag/20151128_Tuntetesek_Londonban_es_Madridban_a_sziri 

Ezrek tiltakoztak az Iszlám Állammal szembeni beavatkozás ellen.  

 

A törökök kiadják a lelőtt orosz pilóta holttestét  
www.vs.hu 

Több tucat embert ölhetett meg egy orosz légicsapás Szíriában  
http://vs.hu/kozelet/osszes/tobb-tucat-ember-olhetett-meg-egy-orosz-legicsapas-sziriaban-1129 

 

Letelepedhetnek Kanadában a tengerbe fulladt szír gyermek rokonai  

www.hvg.hu 

Az apa már nem akar kivándorolni, de a nagybácsi mehet. 

 

EURÓPA 
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EU-csúcs: ebben állapodtak meg az uniós vezetők 
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/eu-

csucs_ebben_allapodtak_meg_az_unios_vezetok.606689.html 

Pénzt kapnak a törökök, ha megállítják a menekülthullámot  

http://dex.hu/x.php?id=inxcl&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2Feurologus%2F201

5%2F11%2F29%2F18_milliot_meger_magyarorszagnak_a_migransnyomas_enyhitese%2F 

Magyarországra körülbelül 5,4 milliárd forint jut, ez egy vállalható összeg, mondta Orbán Viktor 

az EU–török csúcs után Brüsszelben.  

Uniós csatlakozást akar Törökország a menekültek megfékezéséért  
http://www.origo.hu/nagyvilag/20151129-eu-torok-csucs-ankara-az-uniohoz-valo-csatlakozasi-

folyamat-felgyorsulasat-varja.html 

MTI2015.11.29. 19:1035 

Partner kíván lenni Törökország a migrációs válság megoldásában, és abban bízik, hogy a vasárnapi EU-

török csúcstalálkozóval felgyorsulhat az unióhoz való csatlakozás folyamata - mondta Ahmet Davutoglu 

török kormányfő a megbeszélésen. 

…Davutoglu történelmi találkozásnak, "új időszámítás kezdetének" nevezte az EU 28 tagállamának 

vezetőivel való találkozást. Hangsúlyozta, hogy bár a migránsok nagy számban Törökországon keresztül 

lépik át az unió határát, országa 2,2 millió menedékkérőt lát el táboraiban, a szíriai háború három és fél 

évvel ezelőtti kezdete óta… 

 

EU-csúcs: nem kell menekültet befogadnia Magyarországnak  
www.origo.hu 

Merkel átvenne Törökországtól 400 ezer menekültet  
www.atv.hu 

 

Svédországban eltűnt 14 ezer menekült  
www.origo.hu 

Megbomlott a visegrádi négyek egysége menekültügyben  
www.atv.hu 
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http://rd.hirkereso.hu/rd/21830020?url=http://www.atv.hu/kulfold/20151129-megbomlott-a-visegradi-negyek-egysege-menekultugyben/hirkereso
http://www.atv.hu/


Könnygázzal oszlatták a tüntetőket Párizsban  
www.vs.hu 

A demonstrációt, a világ több más fővárosához hasonlóan, eredetileg a klímaváltozás megfékezésének 

támogatására szervezték, de a tüntetők és a rendőrség közötti összecsapássá fajult. 

 

"Ébredj, Európa" – Elindulhat a Magyarország elleni kezdeményezés 

Brüsszelben  

www.hvg.hu 

Korábban még soha nem indítottak polgári kezdeményezést a hetes cikk életbe léptetéséről, most 

mégis megtörtént az EUrologus szerint. A brüsszeli székhelyű Európai Humanista Föderáció 

szerint azért indítják az akciót, mert attól tartanak, hogy más országokra is átterjed "az a fajta 

politizálás, ahogyan a magyar kormány eltávolodik az európai alapértékektől". A bizottság 

elnöki kabinetjének szóvivője cáfolja, hogy döntés született volna. 

Több ezren tüntettek Londonban és Madridban is -A szíriai háborús 

szerepvállalás ellen foglaltak állást  

Több ezren tüntettek szombaton Londonban és Madridban az ellen, hogy országuk esetleg részt 

vegyen a szíriai konfliktusban. 

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

Nyugati bénázás vezetett Európa egyik legszörnyűbb népirtásához 
http://vs.hu/kozelet/osszes/nyugati-benazas-vezetett-europa-egyik-legszornyubb-nepirtasahoz-

1129?utm_source=hrkrs&utm_medium=rss&utm_campaign=main#!s38 

Két évtized telt el azóta, hogy sikerült lezárni a második világháború utáni egyik legszörnyűbb fegyveres 

konfliktust. Korábban titkosított, most nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a Nyugat 

döntésképtelensége és látszatmegoldásai közvetlenül járultak hozzá a több ezer életet követelő 

srebrenicai mészárláshoz, és ezáltal napjaink globális terrorizmusának kialakulásához is. 

 

Salah Abdeslam után kutattak Molenbeekben  

www.index.hu 

A belga rendőrség vasárnap este lezárt egy utcát Molenbeekben. Úgy tudták, ott bujkál a párizsi 

terrortámadások szökésben lévő gyanúsítottja.  
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Ők már megnyerték a terror elleni háborút  

www.index.hu 

A párizsi terrortámadás után kilőttek a részvényeik, és mindenki arra számít, hogy nagyon sokat 

fognak keresni az ISIS elleni háborún.  

 

 

 

HATÁROK 

Egyre dühösebbek a görögök a macedónokra, üzent az egyik miniszter  

www.hvg.hu 

Görögország szerint Macedóniában a migránsok egyfajta "önkényes válogatását" végzik, a 

hatóságok csak afgán, szír és iraki menekülteket engednek ugyanis továbbutazni. Ez az 

eljárásmód szembemegy az Európai Unió elveivel – mondta pénteken Nikosz Toszkasz, a 

polgári védelemért felelős görög miniszter. 

Kerítést húznak fel a macedón-görög határra -Ismét összetűztek a migránsok 

a rohamrendőrökkel  

A macedón katonaság szombaton kezdte meg a drótkerítést felhúzását a Görögországgal közös 

határszakaszon ahol a bevándorlók igyekeznek bejutni az országba és folytatni útjukat Nyugat-

Európa felé. A macedón hatóságok november 19-e óta származás alapján szűrik, hogy kit 

engednek át a határon, az intézkedés miatt már mintegy kétezer ember rekedt a görög-macedón 

határon, szombaton délután migránsok egy csoportja ismét összetűzött a macedón 

rohamrendőrökkel. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.JDZczazt.dpuf 
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A zöldhatárral próbálkoznak a migránsok  
www.atv.hu 

 

Orbán: nem kötelező migránsokat befogadni  
www.atv.hu 

Tömegverekedés robbant ki Berlinben egy menekültszálláson  
www.atv.hu 

Felvétel: Így estek a rendőröknek a határon ragadt menekültek  
www.atv.hu 

 

Katasztrófa közeleg a szomszédban  
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/oriasi_humanitarius_katasztrofa_kozeleg_a_szomszedban.6

06427.html 

Nem csökken a Szerbiát átszelő menekültek áradata. 

SZOMSZÉDOK 

Jogerős: Reklámzászlónak minősítették a székely lobogót -Tőkés Lászlónak el 

kell távolítania a zászlót  

Jogerős ítéletben minősítette reklámzászlónak a székely zászlót a Bihar megyei törvényszék - írta 

internetes oldalán szombaton a Krónika című erdélyi magyar napilap. 

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

 

A magyarokat okolja a bukaresti tűzért egy képviselő 
MNO, 2015. november 29., 19:50 

http://mno.hu/kulfold/a-magyarokat-okolja-a-bukaresti-tuzert-egy-kepviselo-1316459 

Hajmeresztő összeesküvés-elmélettel állt elő egy román képviselő: szerinte Magyarországon tervelték ki 

a bukaresti tűzvészt, és véget akartak vetni a román demokráciának.  

Vlagyimir Putyin és Angela Merkel is benne volt abban az összeesküvésben, aminek célja 

Románia feldarabolása volt – állította blogján Ninel Peia szociáldemokrata képviselő a Nol 

szerint. Mint írta, a Colectiv klubban történő tűzvészt budapesti egyetemi laboratóriumokban 
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tervelték ki, a tragédia nyomán kitört tüntetések résztvevői közé pedig provokátorokat építettek 

azzal a céllal, hogy „ellenforradalmat robbantsanak ki”. Peia állítása szerint titkosszolgálati 

forrásokból úgy értesült, felgyújtották volna a belügyminisztériumot és a parlamentet is, véget 

vetve a román demokráciának. 

 

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMA 
 

A Mikulás idén kerekesszékkel jön - segíts neki! (PP - életforma, 2015.11.29 17:27) 

Okostelefon, online felület és néhány közös gombnyomás kell ahhoz, hogy a Lappföldről Budapestre 

kerekesszékkel is megérkezzen a Mikulás. Az akadálymentesítés egy kampány része, amely arra hívja fel 

a figyelmet, hogy egyenlő esélyt kell ter... 

 

A háztartások fogyasztása, 2015 I. félév (előzetes adatok alapján) 
www.ksh.hu 

 

A magyarországi háztartások 2015 I. félévében 72 214 forintot kitevő havi kiadásaik 27%-át 

élelmiszerre, 23%-át lakásfenntartásra, 11,1%-át közlekedésre, 4,9%-át egészségügyre 

fordították. Ezek tették ki az összes költés közel kétharmadát. A legszegényebb háztartásoknál ez 

az arány 70, a leggazdagabbaknál 58%-os volt. Az eltérő jövedelmi helyzet a fenti kiadások 

nagyságát is befolyásolta: a legfelső ötödnek a legalsónál 3,3-szor több, 134 ezer forintot 

meghaladó összkiadása volt. 

 

 

Az állam mindenkié – interjú Kis Jánossal 
Ha az állam mindannyiunké, akkor vallási, világnézeti, életfelfogásbeli kérdésekben semlegesnek kell 

lennie. Ezt az elvet megérteni is, félreérteni is könnyű. E nehézségekkel szembesítettük Kis Jánost Az 

állam semlegessége című könyvének új, bővített kiadása kapcsán.  

 

Révész Sándor  

2015. november 29. 
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Fischer Ádám: Szégyen, ahogy Orbán viselkedik menekültügyben 
www.nol.hu 

Fischer Ádám szerint napjainkban azt tapasztalni, hogy Magyarország ugyan 25 éve megszabadult az 

oroszoktól, ám ez rossz irányba terelte az országot. Negyedszázada sokat azt gondolták, hogy kifejlődhet 

a demokratikus társadalom, csakhogy a magyarok mindig is befelé fordultak, nem érdekli őket, mi 

történik a világban. 

 

Drámaian gyorsul a kivándorlás - Trükköznek a számokkal 

www.nepszava.hu 

Két év alatt hivatalosan 70 százalékkal nőtt a külföldön dolgozó magyarok száma. 

Drámaian, egyes esetekben 70 százalékkal nőtt két év alatt azoknak a magyaroknak a száma, 

akik hivatalosan is Nyugat-Európában vállalnak munkát. Ez derült ki azokból a statisztikákból, 

amelyeket a Magyar Nemzetnek küldött a brit és a német statisztikai hivatal. Németországban 

például 2012-ben még csak 47, tavaly már 80 ezer magyar dolgozott hivatalosan, a valós szám 

azonban ennél jóval nagyobb lehet. 

 

A német és a brit statisztikai hivatal 2014. év végi adatai szerint Németországban körülbelül 80 ezer, az 

Egyesült Királyságban megközelítőleg 55 ezer magyar dolgozik – írja a mai Magyar Nemzet 

… 

Lényeges, hogy az adatok nem tartalmazzák azokat, akik nem bejelentett munkahellyel rendelkeznek, 

így a lap becslései szerint legalább 350 ezer, legfeljebb 500 ezer magyar dolgozhat összesen külföldön. 

Magyarországon eközben a munkaadók egyre többet panaszkodnak arra, hogy nincs elég szakképzett 

munkaerő. A hazai hiányszakmák listája hónapról hónapra bővül – jegyzi meg a lap. 

 

DK: Fideszes oligarchák miatt nem lett olcsóbb a lakossági gáz 
http://www.168ora.hu/buxa/dk-fideszes-oligarchak-miatt-nem-lett-olcsobb-lakossagi-gaz-141027.html 

Az elmúlt években folyamatosan csökkent a földgáz világpiaci ára. A csökkenés az utóbbi hónapokban 

gyorsult fel, Európa többi országában akár 30 %-kal csökkent a lakossági gáz ára, a kormányzat viszont a 

világpiaci árnál jóval többet hajt be az embereken – véli a Demokratikus Koalíció. 
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A Fidesz matek szerint a rezsicsökkentéstől 125 százalékkal drágább lett a 

gáz! 

http://magyarnarancs.hu/villamnarancs/a-fidesz-matek-szerint-a-rezsicsokkentestol-225-

szazalekkal-dragabb-lett-a-gaz-97406 

Már egy harmadikos kisdiák is megértheti, hogy mekkora hazugság a rezsicsökkentés. A 

leleplezéssel maga a kormánypárt állt elő a mai közleményében! 

 

Kevesebbet kapnak az ügynökök: tényleg olcsóbb lesz a hitel? 

 Pénzcentrum  
 2015. november 29. vasárnap 07:01 

http://www.penzcentrum.hu/hitel/kevesebbet_kapnak_az_ugynokok_tenyleg_olcsobb_lesz_a_hitel.10
47254.html 
A lakáshitel-kamatok tartós csökkenése a célja annak a törvénymódosításnak, amely 2 százalékban 
maximálná a hitelközvetítőknek kifizethető jutalék felső határát. A korlátozás várhatóan megtizedeli a 
hitelközvetítők számát és jelentős terhet helyezhet a banki fiókhálózatokra is a jövőben, ráadásul 
egyáltalán nem biztos, hogy a szabályozás eléri a célját. 
 

Már csak egy hónapod van: így szerezz ingyenbiztosítást 

 Pénzcentrum  
 2015. november 28. szombat 16:01 

http://www.penzcentrum.hu/biztositas/mar_csak_egy_honapod_van_igy_szerezz_ingyenbiztositast.
1047266.html 

Minden véradó ingyenes balesetbiztosítást kap, ha 2015-ben legalább egyszer adott vért. Ez azt 
jelenti, hogy több mint 267 ezer magyar kap pénzt a biztosítótól, ha baleset éri. De pontosan mit kell 
tenni, hogy megkapjuk a biztosítást? 

Most néhány tollvonással 100 ezer forintot is kereshetsz 

 Pénzcentrum  
 2015. november 29. vasárnap 12:01 

http://www.penzcentrum.hu/hitel/most_nehany_tollvonassal_100_ezer_forintot_is_kereshetsz.1047
256.html 
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Hamarosan nyilatkozni kell a jövő évi cafeteria juttatásokról, azonban az érintettek alig több mint 
nyolcada élt csak eddig a lakáshitel-támogatással, pedig ezzel adómentesen fizetheti ki a munkaadónk 
a kölcsönünket.  

 

A MAGYAR KORMÁNY ÉS A MENEKÜLTEK 
 

Orbán: Érvényesültek a magyar szempontok az EU–török megállapodásban  
www.vs.hu 

Orbán: Magyarország inkább fizet, de nem kér a kényszerbetelepítésből  
www.vs.hu 

 

Brüsszelből Iránba indul Orbán  
www.vg.hu 

 

Orbán boldog lehet: egyelőre minden kívánsága teljesült 
http://24.hu/kulfold/2015/11/29/orban-nem-akar-kenyszerbetelepitest-inkabb-fizetne/ 
A vasárnap elfogadott zárónyilatkozatnak nem része az, hogy az Európai Unió országai között kötelezően 
szét lehetne osztani a migránsokat - közölte a miniszterelnök az Európai Unió és Törökország vezetőinek 
vasárnap Brüsszelben tartott rendkívüli csúcstalálkozójának végén.  
 

Mikola István: Magyarország pert indít, és számít a visegrádi négyekre -

„Brüsszel is tudja, hogy a kvótarendszer jogilag nem áll meg”  

Magyarország pert indít Brüsszel ellen menekültkvóta-ügyben, és nagyon számít arra, hogy az 

európai országok egy része, de legalább a visegrádi négyek résztvevő félként csatlakoznak ehhez 

a perhez - mondta Mikola István szombaton Keszthelyen. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.JDZczazt.dpuf 
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Beárazta a menekülteket a Fidesz  

www.hvg.hu 

Havonta 130 ezer forintjába kerül az országnak egy menekült ellátása, ami elviselhetetlen terhet 

jelent a magyar költségvetés számára – közöle Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető. 

Izrael állhat a párizsi merénylet mögött a fideszes polgármester szerint  

http://dex.hu/x.php?id=inxcl&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2015%2F11%2F2

9%2Fizrael_allhat_a_parizsi_merenylet_mogott_a_szentgotthardi_polgarmester_szerint%2F 

A szentgotthárdi Huszár Gábor szerint bizonyos üzleti körök akarnak az iszlám ellen hangolni.  

Nem fogják kitalálni, mi fáj a kormányszóvivőnek! 
http://index.hu/belfold/2015/11/29/nem_fogjak_kitalalni_mi_faj_a_kormanyszovivonek/ 

 

Spirk József követés  

2015.11.29. 16:36  

 

Fideszes szimpatizánsok számára tartott migrációs fórumot Komlón Kovács Zoltán kormányszóvivő. A 

fejtágítón a párt helyi emberei több mint egy órán át részesülhettek azokból a kormányzati 

gondolatmenetekből, amelyek lényege, hogy Magyarország sokkal józanabb a bevándorlásügyben, mint 

Európa. A kontinentális politika hivatalos magyarázata szerint ezt akarják megbosszulni Brüsszelben a 

Magyarország ellen indított eljárásokkal. De Kovácsnak az fáj a legjobban, hogy a magyar jogvédők 

otthagyták a romákat, mert a bevándorlókkal új játékszert találtak maguknak.  

A Fidesz hetek óta gyűjti a kvótaellenes aláírásokat az országban. Az Index be is mutatta, hogy a 

pártaktivisták milyen kreatív érvgyűjteménnyel próbálják meggyőzni a bizonytalankodókat, 

miért van szükség az európai uniós terv elleni fellépésre 

 

Beszólt Orbánéknak az Európa Tanács emberi jogi biztosa  

www.hvg.hu 

Az európai menekültválság során a kontinens államainak továbbra is be kell tartaniuk emberi 

jogi kötelességeiket, de "attól tartok, hogy Magyarország nem tesz eleget ennek a kihívásnak" - 

közölte Nils Muiznieks, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa pénteken.  
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Szijjártó visszaszólt az ET emberi jogi biztosának 

www.nepszava.hu 

Szerinte Muiznieks téved hazánkkal kapcsolatban. 

A kvótaellenességünk miatt kimaradhatunk Új-Schengenből 

www.nepszava.hu 

Bekeményítést szorgalmaz a holland miniszter. 

 

Welt: Merkel Orbán hálátlansága ellenére segít Magyarországon 

http://www.vg.hu/kozelet/politika/welt-merkel-orban-halatlansaga-ellenere-segit-

magyarorszagon-461693 

november 29. 18:02 | A Welt am Sonntag című vasárnapi német lap vezércikkben foglalkozott 

Magyarországgal. A konzervatív hetilap Európa orbanizációja: miért nem veszünk részt ebben 

című írásában a sze... 

"Ébredj, Európa" – Elindulhat a Magyarország elleni kezdeményezés 

Brüsszelben  

www.hvg.hu 

Korábban még soha nem indítottak polgári kezdeményezést a hetes cikk életbe léptetéséről, most 

mégis megtörtént az EUrologus szerint. A brüsszeli székhelyű Európai Humanista Föderáció 

szerint azért indítják az akciót, mert attól tartanak, hogy más országokra is átterjed "az a fajta 

politizálás, ahogyan a magyar kormány eltávolodik az európai alapértékektől". A bizottság 

elnöki kabinetjének szóvivője cáfolja, hogy döntés született volna. 

A biztonsági határzár más országokban is működne  

Kormányszóvivő, 2015. november 27. 9:32 

www.kormany.hu 

 

A déli biztonsági határzár bebizonyította, hogy működik, ellátja a feladatát, és ha ezek a 

biztonsági intézkedések más európai uniós országokban, például Görögországban is 

rendelkezésre állnának, akkor nem lenne olyan, hogy a görög-macedón határon a migránsok 

megpróbálják áttörni a határt - erről a kormányszóvivő beszélt.  

http://nepszava.hu/cikk/1077907-szijjarto-visszaszolt-az-et-emberi-jogi-biztosanak
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A MAGYAR KORMÁNY 

Nemtelen támadás érte a munkatársainkat 
Belügyminisztérium, 2015. november 27. 12:29 

www.kormany.hu 

 

Nemtelen támadás érte a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársait - mondta 

Pintér Sándor belügyminiszter a TEK által végrehajtott hétvégi elfogásról pénteki budapesti 

sajtótájékoztatóján, hozzátéve: reményei szerint mindez tudatlanságból ered. 

 

Családi pótlék? 
Orbán Viktor a budapesti Demográfiai Fórumon azt mondta, hogy az európai politika magára hagyta 
kultúránk alapegységét, a családot, és ehelyett genderügyekkel, melegházassággal foglalkozik. „Kik 
lakják majd be Európát?” – ez itt a kulcskérdés, állította fenyegetően. 
www.nol.hu 

 

Miklós Gábor  

2015. november 29. 

 

Paks 2 miatt Párizs sem érdekli a kormányt  

www.hvg.hu 

Az Orbán-kormány komolyabb ambíció nélkül várja az ENSZ hétfőn kezdődő, több szempontból 

sorsdöntő párizsi klímakonferenciáját. Magyarország nem csupán minimálisat vállal be, hanem 

lemond arról az esetleges több száz milliárd forintos bevételről is, melyet az Európai Uniótól 

kaphatnánk lakó- és középületek energiahatékonyságának javítására.  

Rogán minisztériuma kitúrja a szabadalmi hivatalt  

www.hvg.hu 

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/nemtelen-tamadas-erte-a-munkatarsainkat
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.kormany.hu/
http://nol.hu/belfold/csaladi-potlek-1577599
http://nol.hu/belfold/csaladi-potlek-1577599
http://nol.hu/belfold/csaladi-potlek-1577599
http://nol.hu/belfold/csaladi-potlek-1577599
http://nol.hu/belfold/csaladi-potlek-1577599
http://nol.hu/belfold/csaladi-potlek-1577599
http://www.nol.hu/
http://nol.hu/kereses?author=Mikl%C3%B3s+G%C3%A1bor
http://hvg.hu/itthon/20151129_Paks_2_miatt_Parizs_sem_erdekli_a_kormany
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/itthon/20151127_Rogan_miniszteriuma_kiturja_a_szabadalmi
http://www.hvg.hu/


Elköltöztetik a szabadalmi hivatalt a Garibaldi utcából, mivel az ő székházukat szemelte ki 

magának a Rogán Antal vezette új minisztérium, a Miniszterelnöki Kabinetiroda - írja az 

Index.hu. 

 

KORRUPCIÓ ÉS TISZTESSÉG 
 

Szijjártó gáláns a közösből: havi 14 milliót fizet tanácsadóinak 
www.nepszava.hu 

 

Szép karrier lett a jutalom a trafikmutyiért 

2015-11-30 06:20:00 

www.nol.hu 

 

A megfeszített munka a Fideszen belül meghozza a gyümölcsét: Brüsszelbe, államtitkári -

posztokra, jól fizető tanácsadói állásokba kerültek azok, akik a hivatalos magyarázatok szerint 

2013 márciusában éjt nappallá téve dolgoztak a trafikpályázatok értékelésén.  Kevésbé 

hivatalosan: akik a nevüket adták a trafikmutyihoz. 

 

Méltatlan a tisztségére Kisléta polgármestere  

www.hvg.hu 

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem jogerős ítélete szerint méltatlanná vált  

A méltatlanság megállapításáért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal fordult a 

bírósághoz, miután Kisléta polgármesterét korábban a Debreceni Ítélőtábla egy év, két évre 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte kétrendbeli, jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének 

bűntette miatt, Madácsi Imre azonban nem távozott hivatalából. 

A polgármester tájékoztatta ugyan a képviselő-testületet a büntetésről, de a helyi képviselők nem 

hoztak külön döntést a méltatlanságával kapcsolatban. 

http://nepszava.hu/cikk/1077839-szijjarto-galans-a-kozosbol-havi-14-milliot-fizet-tanacsadoinak
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://hvg.hu/itthon/20151127_meltatlan_a_tisztsegere_kisleta_pmester
http://www.hvg.hu/


Viszik a földet Simicska alól 

www.nepszava.hu 

Simicska Lajos visszatámad: hűtlen kezeléssel vádol és kártérítési perrel fenyeget. 

 

A nagy vagyonnyilatkozat-trükk: Giró-Szász csendben visszavásárolta a ...  
www.hvg.hu 

Giró-Szász csendben visszavásárolta a Strategopolist 
http://hvg.hu/itthon/20151129_A_nagy_vagyonnyilatkozattrukk_GiroSzasz 

 

Balog Zoltán leleplezése: Magyarország lemondott gyermekei jövőjéről 

www.magyarnarancs.hu 

Szobrot emeltek a focistának, egy főminiszter avatta fel. Pár futballista a többszörösét kereste az 

Eb-re jutással, mint egy olimpiai bajnok. Magyarországon dühöng a téboly. 

 

Kizárhatják a fideszes képviselőt végkielégítése miatt 

http://nepszava.hu/cikk/1077926-kizarhatjak-a-fideszes-kepviselot-vegkielegitese-miatt 

Az Együtt ismét a legfőbb ügyészhez fordul. 

 

 

Földet a magyar orgazdáknak! 
„A hatályos magyar jog szerint orgazdaságot az követ el, aki lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen 

kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból származó dolgot vagyoni haszon 

végett megszerez, elrejt vagy elidegenítésében közreműködik.” 

www.nol.hu 

 

Hargitai Miklós  

http://nepszava.hu/cikk/1077880-viszik-a-foldet-simicska-alol
http://www.nepszava.hu/
http://rd.hirkereso.hu/rd/21828278?url=http://hvg.hu/itthon/20151129_A_nagy_vagyonnyilatkozattrukk_GiroSzasz?s=hk
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/itthon/20151129_A_nagy_vagyonnyilatkozattrukk_GiroSzasz
http://hvg.hu/itthon/20151129_A_nagy_vagyonnyilatkozattrukk_GiroSzasz
http://magyarnarancs.hu/narancsblog/balog-zoltan-leleplezese-magyarorszag-lemondott-gyermekei-jovojerol-97392
http://www.magyarnarancs.hu/
http://nepszava.hu/cikk/1077926-kizarhatjak-a-fideszes-kepviselot-vegkielegitese-miatt
http://nepszava.hu/cikk/1077926-kizarhatjak-a-fideszes-kepviselot-vegkielegitese-miatt
http://nol.hu/belfold/foldet-a-magyar-orgazdaknak-1577501
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http://nol.hu/belfold/foldet-a-magyar-orgazdaknak-1577501
http://www.nol.hu/
http://nol.hu/kereses?author=Hargitai+Mikl%C3%B3s


2015. november 29. 

Farkas Flórián elfelejtette visszaadni egy 100 milliós luxusvilla kulcsait 
www.168ora.hu 

Egy közel százmilliót érő, 160 négyzetméteres luxusvillája is van az Országos Roma Önkormányzatnak 

(ORÖ) a budai Széchenyi-hegyen, amelyet a szervezet volt elnöke, Farkas Flórián fideszes országgyűlési 

képviselő, miniszterelnöki biztos a mai napig is feltehetően sajátjaként használ annak ellenére, hogy 

több mint egy éve hivatalosan semmi köze nincs, és nem is lehet az ORÖ-höz – írja a RomNet. 

 

 

EGYHÁZ 

Jaj a botrányokozóknak!-Osztie Zoltán a paphiányról, az egyház és a politika 

viszonyáról, a migránsok befogadásáról 
http://mno.hu/nagyinterju_magazinban/jaj-a-botranyokozoknak-1316289 

Pethő Tibor, 2015. november 29., 10:25, frissítve: 10:58  

Aggasztó paphiány, botrányok mögött és a politika kísértése. Osztie Zoltán atya, a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetségének elnöke az egyház gondjairól és kihívásairól.  

– Közel két évtizede vezeti a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét (KÉSZ), amely közéleti 

kérdésekben is hallatja a hangját. Az egyház laikus tagjai nyíltan fel is léphetnek az 

elveikkel leginkább megegyező irányzatokkal, pártokkal. Milyen helyzetben van egy pap, 

amikor politikai rokonszenvét kell kifejeznie? 
– Politikai pártokat a papság nem támogathat. A hozzáállás is hibás, mert az egyház nem 

igazodhat politikai pártokhoz. Fordítva igaz: legfeljebb politikai pártok közeledhetnek az egyház 

tanításához. Egy laikus keresztény ember kétségtelenül szabadabban választhat a különböző 

pártok közül, mint egy pap, s hangoztathatja politikai nézeteit. Ám olyan irányzatot, amely 

keresztényellenes, nem követhet. A jobboldaliság ebből a szempontból tehát nyilván adott egy 

keresztény ember számára…. 

 

 

Soltész: a kormány évi kétmilliárd forinttal segíti az egyházi örökség 

megőrzését (MagyarOnline, 2015.11.27 17:28) Bátonyterenye - Az utóbbi öt évben a kormány évi 

kétmilliárd forintos támogatást adott az egyházi építési örökség megőrzésére és közösségi célú 

programokra - mondta Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fele... 

http://www.168ora.hu/itthon/farkas-floriannal-maradtak-kulcsok-141018.html
http://www.168ora.hu/
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http://www.hirkereso.hu/hirsiteok/magyaronline/


 

Az üldözöttekkel való szolidaritásra szólított fel Erdő Péter -„A kereszténység 

az a vallás, amelynek követőit a leggyakrabban gyilkolják meg vagy űzik el 

otthonukból hitük miatt”  

Advent a Krisztusra várakozás ideje, amikor „fel kell szítanunk magunkban a hit és a szeretet 

lángját”. Ez a szeretet pedig együttérzésre és szolidaritásra kötelez az üldözött keresztényekkel - 

mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szombat este a budapesti Szent István-

bazilikában. 

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

 

A nagy szegénységben élő család házának tetejét újították fel a plébánia 

önkéntesei (Szabadföld, 2015.11.30 03:38) Együtt a jó ügyért - Önkéntes segítőkkel fogott össze 

Nyáregyháza és Csévharaszt katolikus lelkipásztora. 

 

Megújult a türjei idősotthon (Magyar Kurir, 2015.11.27 11:32) Több mint 300 millió forint 

ráfordítással, a műemléki előírásokat is figyelembe véve újították fel és korszerűsítették a Zala megyei 

Türjén a csaknem háromszáz éves premontrei rendházat, amelyet a Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenn... 

 

A fiatalkori bűnelkövetés megelőzésében segít a H52 (Orientpress, 2015.11.27 10:21) 

A nemrég megnyílt H52 ifjúsági közösségi pont nemcsak a fiatalkori bűnelkövetés megelőzésében, de a 

pályaválasztásában és a munkavállalásban is segítséget nyújt a ferencvárosi fiataloknak. Mint azt a Rádió 

Orientnek Gedeon Andor elmondta, a... 

 

„Tisztán és józanul is lehet, sőt, érdemes élni” -Függőségben szenvedő fiúknak 

nyitottak rehabilitációs központot Ráckeresztúron  

Függőségben szenvedő gyerekeknek nyit rehabilitációs otthont Ráckeresztúron a Magyarországi 

Református Egyház (MRE) Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója (KIMM). A fiatal fiúk 

önkéntesen vehetnek részt a programban, szenvedjenek akár kémiai vagy viselkedési, például 

számítógép-, illetve Facebook-függőségtől. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.JDZczazt.dpuf 
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Árvízkárosultakon segít az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján (Magyar 

Idők, 2015.11.27 17:37) 

 Több mint egymillió forint értékű gyorssegélyben részesít 70 árvízkárosult családot az Ökumenikus 

Segélyszervezet a kárpátaljai Rahón és környékén, ahol az elmúlt hétvégén a Tisza hirtelen áradása 

okozott súlyos károkat. 

Megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet Adománypontja  

www.orientpress.hu 

Felépítette szeretet.éhség. Adománypontját az Ökumenikus Segélyszervezet a budapesti Szent István 

Bazilika előtt. Az Adventi Ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén elkészült Adománypont 

idén is két házikóból áll. Az egyikben működő mézeskalácsszív sütödében egészen karácsonyig váltják 

majd egymást a mézeskalácsszíveket készítő önkéntesek. 

 

Teljes hír 

 

Elindult a Cipősdoboz-akció -Idén nyomonkövethető lesz az ajándékok egy 

része  

Ötvenezernél is több cipősdoboz-ajándékra számít idén a jótékonysági akciót tizenkét éve életre 

hívó Baptista Szeretetszolgálat - hangzott el advent első vasárnapján a Deák téren található 

Cipősdoboz Vár ünnepélyes megnyitásakor, a várban a finn Mikulás, Joulupukki várta a 

gyerekeket. 

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

 

JÓTÉKONYSÁG 
 

Igazi csoda történt a divatbemutatón (RCNews, 2015.11.29 13:49) Soha nem látott 

látványvilágot álmodott a Mozdulj! Közhasznú Egyesület divatbemutatójának színpadára Sütő Enikő. 

Immár hagyományosnak mondható, hogy ha november, akkor az egyesület egy jótékonysági gálaest 

keretében integrált divatbemutatót... 

http://rd.hirkereso.hu/rd/21822119?url=http://magyaridok.hu/belfold/arvizkarosultakon-segit-az-okumenikus-segelyszervezet-karpataljan-185935/
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http://www.orientpress.hu/
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Az életről kell beszélni (Kormány.hu, 2015.11.27 20:59) A gyermek Isten ajándéka, akiről 

nemcsak a szülőknek, hanem az egész társadalomnak gondoskodnia kell mondta Mikola István azon a 

jótékonysági esten, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendezett a Bölcső Alapítvány 

munkájának segí... 

Karácsonyi jótékonysági bazár (168 óra, 2015.11.27 23:12) A Rotary-tagok feleségeinek első 

magyarországi klubja, az Inner Wheel Club Budapest november 28-án 10 és 16 óra között tartja 

hagyományos... 

Az életről kell beszélni (Kormány.hu, 2015.11.27 20:59) A gyermek Isten ajándéka, akiről 

nemcsak a szülőknek, hanem az egész társadalomnak gondoskodnia kell mondta Mikola István azon a 

jótékonysági esten, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendezett a Bölcső Alapítvány 

munkájának segí... 

Az üzlet nem jótékonysági intézmény - de van, amelyik igen (PP - PiacProfit, 

2015.11.28 07:38) Szokás mondani, hogy egy üzlet nem jótékonysági intézmény. Nos, az adománybolt 

igen. Újrafelhasználás, munkahelyteremtés és társadalmi szolidaritás, üzleti alapon ezzel foglalkozik a 

Cseriti. 

Jótékonysági hetet tartottak a Pécsi Tudományegyetemen (PécsiÚjság, 2015.11.27 

16:31) Jótékonysági hetet szervezett a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és 

Természettudományi kara a héten. Több jótékonysági programmal is várta az egyetemistákat Pécsett az 

egyetem két kara a héten, többek között a nemrég részben leége... 

A debreceni önkormányzat mellett sportolók is gyűjtenek adományokat 

(Dehir.hu, 2015.11.27 14:34) A szükséget szenvedők ünnepek idején fokozottan érzik a hiányt. Ennek 

enyhítése érdekében a Debreceni Karitatív Testület tagjai összefogva az akciót egymillió forinttal segítő 

Debrecen önkormányzatával és más jó szándékú, önzetlen segítőkk... 

Nemes cél érdekében koncerteznek (Tolna Online, 2015.11.27 12:24) Adventi varázs címmel 

jótékonysági koncertet rendeznek a helyi evangélikus templomban vasárnap a Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium közreműködésével. 

 

Táncolva segítettek a Magyar Imre Kórház gyermekosztályának (Veol.hu, 

2015.11.27 13:28) Ajka Négyszázezer forint gyűlt össze a Mozgássérültek Aktív Egyesülete által 

szervezett jótékonysági countrybálon, melyet a minap hivatalosan Mesterházy Zsolt, az egyesület 

alelnöke adott át a Magyar Imre Kórház gyermekosztályának. 
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Jótékonysági bál Székkutason (Promenád, 2015.11.28 22:35) Szombat este a Székkutasi 

Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány szervezésében idén is megrendezésre került a 

Jótékonysági bál a Művelődési Ház nagytermében.  

  

Szeretünk Kárpátalja címmel jótékonysági gála lesz december 2-án 

(Orientpress, 2015.11.28 10:04) Kárpátalján a háború és a nehéz gazdasági helyzet miatt a 

minimálbér és az átlag nyugdíj értéke 9000-10000 forint, így a mindennapi megélhetés is egyre 

nagyobb gondot okoz. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége fővédnökségével jóték... 

Design market, kiállítások és jótékonysági koncert – így vár az advent 

Újbudán 
Ahogy az országban mindenhol, úgy november 29-én, vasárnap Újbudán is megkezdődik az 

advent, s megnyílik az ilyenkor szokásos vásár, ahol idén kiemelt helyet kapnak a kerületi 

iparművészek, akik egyedi kézműves termékeikkel várják az érdeklődőket. A programokról – 

amelyek között design market, kiállítások és jótékonysági koncert is helyet kap – Antal Nikolett 

művészeti vezetőt kérdeztük a Rádió Orienten.  

 

Feljelentették a jótékonysági sütivásárt 

www.nepszava.hu 

Az ötvenes évekbe illő dolog tegnap történt Magyarországon. 

 

Feljelentették a győri jótékonysági sütivásárt 
Lecsapott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy sütiket és pogácsákat áruló győri 

önkéntesekből álló csoportra. A jótékonysági süteményvásáron a helyi Gyermekmentő Alapítványnak 

gyűjtenek pénzt egy életmentő készülékre, de valaki feljelentette a szervezőket. 

www.nol.hu 

 

NOL  

2015. november 29. 

Játszóteret épített a Gefco (Autópro, 2015.11.27 11:13) A Gefco vállalatcsoport magyarországi 

leányvállalatának dolgozói játszóteret építettek egy fogyatékkal élő gyerekekkel is foglalkozó 

dunaújvárosi bölcsődében. 
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

Helyzetkép a kisgyermekek napközbeni ellátásáról, 2014 

www.ksh.hu 

 

2014-ben mintegy 42 ezer kisgyermeknek a gondozását 736 bölcsőde és 1137 családi napközi 

végezte arra az időre, amíg szüleik dolgoztak. A bölcsődékben és családi napközikben gondozott 

gyermekek ezer azonos korú kisgyermekre jutó együttes aránya, ha mérsékelten is, de évről évre 

emelkedik. Ebben a növekedésben a kapacitások bővülése mellett a 3 évesnél fiatalabb 

gyermekek létszámának csökkenése is szerepet játszik. 

 

 

Rétvári: jövőre 71 milliárd forint jut gyermekétkeztetésre (Híradó, 2015.11.27 10:59) 

Magyarország a skandináv államok jóléti, szociális-közszolgáltatási szintjét érte el a gyermekétkeztetés 

terén - mondta az államtitkár. 

 

Balog miniszter az óvodásoknál is a feltételekhez kötné a támogatást  

www.nepszava.hu 

Szerinte az ingyenes gyermekétkeztetés megteremtése nem pénz-, hanem "mentális" kérdés.  

Nincs többet túlórapénz, csak megemelik az alapbérünket (HRportal, 2015.11.27 

11:31) Egy alapítványnál non profit cégnél dolgozom 24 órás munkarendbe sérült, fogyatékkal élő 

emberek között éjjel-nappal. Eddig ha egy hónap 168 órás volt, vagy 176 órás volt, akkor az azon felül 

ledolgozott túlórát megbízási szerződéssel túlór... 

Idén először vehettek át szociális területen dolgozó nők is az Aranyanyu Díjat 
(Ma.hu, 2015.11.28 02:39) Az egészségügyben és az oktatásban dolgozó nők munkájának elismerése 

mellett, idén a szociális területen tevékenykedők között is kihirdették az Aranyanyu Díj nyerteseit 

Budapesten. 

Folytatódnak a szociális tüzifaosztások Somogyban (Kapos, 2015.11.27 19:31) Péntek 

délelőtt Hajmáson 15 család, 2-2 köbméternyi fát kapott Gelencsér Attila fideszes országgyűlési 

képviselő segítségével. 
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Hajléktalanok alkotása került egy 7. kerületi tűzfalra (Kreatív, 2015.11.27 17:51) A 

Színes Város Csoport segítségével. 

 

Nem hagyják magukra a segítségre szorulókat (Tolna Online, 2015.11.29 08:57) Az 
önkormányzat a lehetőségeihez képest mindent elkövet azért, hogy a nehéz élethelyzetben lévő 
családokon segíteni tudjon, mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester, aki hozzátette, emiatt át is 
alakították a szociális rendeletüket, hogy min... 
 

Megújult az óvoda, az idősek klubja és a művelődési ház Horvátzsidányban 
(Vaol.hu, 2015.11.29 20:22) Hajnalig tartott a bál Horvátzsidányban, ahol ünnepélyes keretek között 
köszöntötték az időseket és a felújított önkormányzati épületeket is átadták. 
 

115 millióból korszerűsítették a máriakéméndi átmeneti otthont (PécsiÚjság, 
2015.11.29 08:06) Megújult a családok átmeneti otthona a baranyai Máriakéménden, az egyidejűleg 36 
ember ellátását biztosító intézményt ma adják át.Az otthont működtető Máriakéméndi Gyertyaláng 
Gyermekfalu Alapítvány közleményben arról tájékoztatta az MTI-t,... 
 

Szemmelveiszné Pécsi Ildikó harminchat éve foglalkozik fogyatékkal élőkkel 
(Veol.hu, 2015.11.29 14:04) Zirc Én egy szerencsés ember vagyok, aki jó helyen van vallja 
Szemmelveiszné Pécsi Ildikó. 

NYUGDÍJ 

Ijesztő adatok: hatalmasat ugrott a magyar halálozási arány! (Blikk, 2015.11.29 

16:23) Magyarország Ijesztő adatokkal rukkolt elő a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A halálozások 

száma 6,7 százalékkal nőtt a januártól szeptemberig tartó időszakban, 5730-cal többen haltak meg, mint 

egy évvel ezelőtt. 

Jobbik: Hat Haladás-stadion árából megoldható lenne, hogy a férfiak is 

nyugdíjba vonulhass... (Vaol.hu, 2015.11.29 10:05) Nem csupán a migránsokkal, de a kivándorlók 

tömegeivel is foglalkozni kell. 60 milliárd forintból megoldható lenne a férfiak negyven év munkaviszony 

utáni nyugdíjazása. 

MUNKA 

  115 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt, Foglalkoztatottság, 

2015. augusztus–október  (2015.11.27.)  
www.ksh.hu 
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6,4%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta, Munkanélküliség, 2015. 

augusztus–október  (2015.11.27.)  
www.ksh.hu 

 

Kihívót kapott a közmunkaprogram (Figyelő, 2015.11.28 09:12) Szakképzési 

ösztöndíjprogramot indított Jászberény önkormányzata, együttműködve a munkáltatókkal és az oktatási 

intézményekkel. Az első körben 31 tanulói pályázatot támogatott a város, összesen 7 millió 350 ezer 

forint értékben - közölte a 

 

Varga Mihály: eredményesek a foglalkoztatást segítő kormányzati 

intézkedések (Orientpress, 2015.11.27 17:21) 

 Eredményes volt a kormánynak az a törekvése, hogy minél több ember találjon munkalehetőséget - 

jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Díj a sikeres vállalkozásokért elismerések pénteki 

átadó ünnepségén Budapesten. 

Több ezren húzták le a rolót, települések maradtak bolt nélkül  

www.hvg.hu 

Fél év alatt 2327 darabbal csökkent a boltok, áruházak száma, 2011-hez képest pedig már 11 

ezerrel. Ennek megfelelően a boltos vállalkozások száma is visszaesett, fél év alatt 1574 

darabbal, négy év alatt pedig hétezerrel. A legnagyobb vesztesek a kisboltosok. 

 

Itt az igazi üvegplafon: a nők számára még mindig utolérhetetlen a férfiak 

fizetése  

www.hvg.hu 

A feminizmus körüli parázs viták közepette talán abban mutatkozik a legnagyobb egyetértés, 

hogy a férfiak és a nők keresete közti különbségeket minél előbb fel kell számolni. A 

Világgazdasági Fórum legújabb jelentése szerint lesz dolguk a bérek rendezésért síkra 

szállóknak, mert amennyiben a mai trendek folytatódnak, a nők fizetése világviszonylatban 

csupán 2133-ra érheti utol a férfiakét. Magyarországon jelenleg 18,4 százalék a különbség.  
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http://hvg.hu/plazs/20151129_Itt_az_igazi_uvegplafon_a_nok_szamara_meg
http://www.hvg.hu/


OKTATÁS 

És mi lesz a gyerekekkel? - Szétverték a magyar oktatást 

www.nepszava.hu 

Az OECD Oktatási Körkép 2015 című napokban publikált tanulmánya siralmas helyzetképet 

mutat.  

Szakképzési ösztöndíjprogramot indított Jászberény önkormányzata 

(Szakszervezetek, 2015.11.29 13:19) Szakképzési ösztöndíjprogramot indított Jászberény 

önkormányzata, együttműködve a munkáltatókkal és az oktatási intézményekkel. Az első körben 31 

tanulói pályázatot támogatott a város, összesen 7 millió 350 ezer forint értékben - közölte a ... 

Szorul a hurok a magán- és alapítványi iskolák nyakán  

www.hvg.hu 

"Szükséges eloszlatni azt a félreértést, hogy a költségvetési támogatás alanyi jogon jár a 

fenntartónak". 

 

Második vonalban: mennyit ér ma egy magyar egyetem?  

www.hvg.hu 

Hogyan állnak a magyar egyetemek a nemzetközi rangsorokban, a környékbeli országok 

egyetemeivel összevetve? – erre keres válaszokat cikkében az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Karának docense. 

 

Hatalmas botrány: a diákok sokat buktak, a nyelviskolák nyerészkednek ... (hvg 

- eduline) 

 

A magyar diákok imádnak torrentezni, habár törvénytelennek tartják  

www.hvg.hu 

A magyar középiskolások háromnegyede még egyszer sem fizetett internetes letöltésért, ennek 

ellenére nagy többségük törvénytelennek ítéli meg a fájlmegosztó oldalak használatát. 

http://nepszava.hu/cikk/1077995-es-mi-lesz-a-gyerekekkel---szetvertek-a-magyar-oktatast
http://www.nepszava.hu/
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http://rd.hirkereso.hu/rd/21832039?url=http://eduline.hu/nyelvtanulas/2015/11/30/Hatalmas_botrany_a_diakok_sokat_buktak_a_ny_WNISLG#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2015_11_30
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http://hvg.hu/tudomany/20151129_torrentezes_hent_felmeres
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Itt a lista: változások és kellemetlen meglepetések várnak a diákokra 2016-

ban és 2017-ben 

www.eduline.hu 

Változik az érettségi, nehezebb lesz a felvételi és szakok szűnnek meg - ilyen változások várnak 

a diákokra 2016-ban és 2017-ben. 

Czunyiné, a PÖCS zászlósanyja meghirdette a leszámolást a magániskolákkal 

www.magyarnarancs.hu 

Lopnak, csalnak, hazudnak – állítja alig burkoltan Hoffmann Rózsa hasonmása. Nem is ok 

nélkül: aki tanít, az a rendszer mai ellensége, aki tanul, az a holnapi. Nyírjuk ki időben őket. 

 

EGÉSZSÉGÜGY 
 

Drágábbak lettek a gyógyszerek (MNO, 2015.11.27 06:35) A korábbi évekhez képest csökkent 

a támogatott gyógyszerek forgalma, miközben egyre inkább nem támogatott terméket értékesítenek, 

egyre drágábban tudta meg lapunk. Csökken a veszteséges gyógyszertárak száma, és az is kiderült, az 

orvosokho... 

Életveszélyes orvoshiány várhat Magyarországra 

http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/eletveszelyes-orvoshiany-var-rank-461672 

Van aki azért megy el, mert több pénzt keres, van aki jobb nyugdíjat akar, de olyan is van, 

akinek a munkakörülményekből van elege. Csak az egyetemek és kórházi központok képesek ma 

megtartani a jó orvosokat Magyarországon. A vidéki orvosok megállíthatatlanok, de már a 

nagyobb városok kórházai is egyre nehezebb helyzetben vannak. 

 

4,65 millióan maradhatnak orvosi alapellátás nélkül  
http://24.hu/kozelet/2015/11/29/465-millioan-maradhatnak-orvosi-alapellatas-nelkul/ 

Az utolsó pillanatban vagyunk – tíz év múlva katasztrofális lesz a helyzet, ha most nem tesznek semmit 

az egészségügyben.  

http://eduline.hu/kozoktatas/Itt_a_lista_valtozasok_es_kellemetlen_megle_Q0VNVJ
http://eduline.hu/kozoktatas/Itt_a_lista_valtozasok_es_kellemetlen_megle_Q0VNVJ
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http://24.hu/kozelet/2015/11/29/465-millioan-maradhatnak-orvosi-alapellatas-nelkul/


Csak az egyetemek és kórházi központok képesek Magyarországon tartani a jó orvosokat, a 

vidéki orvosok elmennek. A nagyobb városok kórházai is egyre nehezebb helyzetben vannak – 

írja összeállításában a Világgazdaság. 

Éger István lett újabb négy évre a Magyar Orvosi Kamara elnöke  

www.hvg.hu 

A kamara korábbi elnöke négy jelölt közül, a szavazatok csaknem kétharmados arányával kapott 

bizalmat. A küldöttközgyűlés nyilatkozatot fogadott el, amelyben kimondják, hogy a 

szakemberhiányt jelentős béremeléssel kell felszámolni. 

"Egyelőre megpróbáljuk sztrájk nélkül megoldani"  

www.hvg.hu 

Nem megélhetési érdekvédő akar lenni, azt mondja, hisz a tárgyalások erejében, de egy nagyobb 

erődemonstrációtól sem riad vissza Dénes Tamás, a Magyar Rezidens Szövetség leköszönő 

vezetője, aki elindult a Magyar Orvosi Kamara elnöki székéért Éger Istvánnal szemben. 

 

Budán, egy híd mellett képzeli el Balog az új fővárosi kórházat  

www.hvg.hu 

A jövő év elején mindenképpen döntésnek kell születnie az új fővárosi kórház helyéről ahhoz, 

hogy még ebben a ciklusban elkezdődhessen az építkezés - mondta a InfoRádió Aréna című 

műsorában Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.  

 

 

CSALÁD 

Megszólal Bendegúz, akinek elváltak a szülei  

www.hvg.hu 

„Nem a válás a legnagyobb baj, hanem az új család” – mondja a 11 éves Bendegúz, akinek 

vallomását Singer Magdolna gyászterapeuta most megjelent, Ki vigasztalja meg a gyerekeket? 

Válás és gyász a családban című könyvéből válogattuk. Rajta kívül csaknem 30 gyerek és volt 

gyerek mondja el történetét a könyvb 

http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/eletveszelyes-orvoshiany-var-rank-461672
http://hvg.hu/itthon/20151129_Eger_Istvan_lett_ujabb_negy_evre_a_Magyar
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/itthon.egeszsegugy/20151129_Nem_az_egeszsegugyi_dolgozok_verevel_kel
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/itthon/20151127_Budan_egy_hid_mellett_kepzeli_el_Balog_az
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/brandchannel/extrapszichologia_20151127_Megszolal_Bendegu
http://www.hvg.hu/


 

EMBERI JOGOK 
 

Ölj meg! 
Amikor a Dél-Angliában élő kilencvenhárom éves hölgy, Jane meghalt, éjszaka volt, és a magyar gondozó 

azonnal értesítette a rendőrséget. Fölhívta a céget, a Helping Handset is, amelyik alkalmazta őt. A 

rendőrök az ötvennyolc éves idősgondozónőt, aki Magyarországon angolnyelv-tanár volt, hosszan 

faggatták, ám a végrendeletről nem hallott, nem tudott. A cég munkatársa a telefonban azt kérdezte, 

hogy viseli a helyzetet, mire azt felelte, jól. 

www.nol.hu 

 

Scipiades Erzsébet  

2015. november 30. 

 

Feljelentették a győri jótékonysági sütivásárt 
Lecsapott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy sütiket és pogácsákat áruló győri 

önkéntesekből álló csoportra. A jótékonysági süteményvásáron a helyi Gyermekmentő Alapítványnak 

gyűjtenek pénzt egy életmentő készülékre, de valaki feljelentette a szervezőket. 

www.nol.hu 

 

NOL  

2015. november 29. 

 

Reagált a menekültek közé hajtó magyar kamionos (Tények.hu) 
 

http://nol.hu/kulfold/olj-meg-1577625
http://nol.hu/kulfold/olj-meg-1577625
http://nol.hu/kulfold/olj-meg-1577625
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Fidesz: Pestszentlőrincen bántalmaztak egy aláírásgyűjtő aktivistát -„Messze 

nem zárható ki a politikai motiváció  

Ne hergelje az embereket a kvótaellenes aláírásgyűjtés ellen - erre szólította fel a balliberális 

ellenzéket Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus azt is elmondta: a 

napokban Pestszentlőrincen bántalmaztak egy aláírásgyűjtő aktivistájukat. 

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

 

MSZP: aláírásgyűjtés fizetésemelésért  

www.hvg.hu 

Nem csak rezsicsökkentést, azonnali fizetésemelést is követel az MSZP. 

Ismerősök szóltak a lánynak, hogy kikerült a netre a szexvideója  

www.hvg.hu 

Egy 17 éves lány privát üzenetben osztott meg magáról és szerelméről szexuális tartalmú képeket és 

videót, ezt pedig a címzett megosztotta egy barátjával, majd az egész kikerült a netre. Rendőrségi ügy 

lett belőle. 

Elegük lett a polgármestereknek az abszurd szemétdíjból  

www.hvg.hu 

Óraadó tanároknak, könyvelőknek is fizetniük kell a dupla szeméttdíjat, azaz olyan 

vállalkozásoknak, akiknek soha nem volt szemete. A Zempléni Városok Szövetsége 

törvébymódosítást kezdeményez. 

A romkocsmák fura népe a vásznon  
www.nepszava.hu 

Az éjszakám a nappalod címmel sötét komédia a mozikban.  

 

KISEBBSÉG 

Töröltetné a kisebbségek sorából a cigányságot a Roma Parlament  
www.atv.hu 

http://magyarhirlap.hu/cikk/41469/Fidesz_Pestszentlorincen_bantalmaztak_egy_alairasgyujto_aktivistat
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http://www.atv.hu/


 

Sikeres volt az esélyteremtő program a Gandhiban  

www.orientpress.hu 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére befogadó és eredményes oktatási 

rendszert hoztak létre a pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégiumban. Az Arany János Kollégiumi 

Programot az iskola pedagógusai fejlesztették tovább, a diákokat és azok szüleit is bevonva a 

munkába. Az „Esélyháló” című pályázati projekt közel 30 millió forintos európai uniós támogatás 

révén valósult meg. Eredményeit az iskola alapdokumentumaiba is beépítik. 

 

Teljes hír 

 

Nemzetiségi központok létesültek Baranyában 
Komlón, a Nemzetiségek Házában a német és horvát kisebbség számára szerveznek a jövőben 

nyelvtanfolyamokat, nemzetiségi kulturális eseményeket, segítik gyermekek tehetséggondozását. 

Alsószentmártonban oktatási és kreatív alkotóház jött létre felnőttképzések, továbbképzések 

szervezésére, Nagynyárádon pedig Német Nemzetiségi Kiállítás és Élményközpont létesült tárlatok 

rendezésére, közösségi összejövetelek tartására. 

www.nol.hu 

 

MTI  

2015. november 29. 

 

100 milliós ORÖ-ingatlant használ Farkas Flórián? 

www.nepszava.hu 

A Országos Roma Önkormányzat volt elnöke cáfol és büntetőfeljelentéssel fenyeget. 

 

Összeállította: 

 

Csató Zsuzsa 

http://www.orientpress.hu/151038
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http://www.orientpress.hu/151038
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Sorstárs Alapítvány 

 


