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NAGYVILÁG 

Térkép: Nézze, ahogy megöregszik a világ 
hvg.hu-10 órával ezelőtt 

Kérdés, hogy az életkor átlagos növekedése hogyan fog hatni az innovációra, a szociális kapcsolati 

rendszerekre, az erőszak megjelenésére... .... szóval a fenti ... 

Aszály sújtja Etiópiát, tízmilliók éheznek 
www.mno.hu 

 

A vegyes házasságok megváltoztatják az USA társadalmát 
NOL.hu-19 órával ezelőtt 

http://hvg.hu/vilag/20160112_Terkep_nezze_ahogy_megoregszik_a_vilag
http://mno.hu/kulfold/aszaly-sujtja-etiopiat-tizmilliok-eheznek-1323323
http://www.mno.hu/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixzrGz8KXKAhUF6g4KHcs3BRYQqQIIHSgAMAA&url=http%3A%2F%2Fnol.hu%2Fkulfold%2Fa-vegyes-hazassagok-megvaltoztathatjak-az-usa-tarsadalmat-1584149&usg=AFQjCNFeIcGv6RUoORWi2jdJ-2mqfYYC6Q&sig2=xwZ-ygfAPRMQSCd-dMhAtQ&bvm=bv.111677986,d.ZWU


„Ha New Yorkban meglátsz egy külföldi kézben lévő boltot, az különlegesség, Európában ugyanettől 

pánikba esnek, és egy párhuzamos társadalom rémképét ... 

 

Szegedi találmány segíthet az afrikai kontinens és a Közel-Kelet ... 
Híradó-14 órával ezelőtt 

Az új technológia segítségével egyelőre néhány ezer szociális lakás épülhet Botswanában, és ha beválik a 

módszer, akkor tovább is terjedhet világszerte ... 

A volt gyerekrabszolgák perelhetik a Nestlét 
Origo-15 órával ezelőtt 

A vád szerint a cégek megsértették az emberi jogokat, mert annak teljes tudatában vásároltak kakaót 

Elefántcsontpartról, hogy a helyi kakaótermesztésben ... 

Egyre többen vannak a biszexuálisok Amerikában 
Paraméter-13 órával ezelőtt 

Nagyon sok eredmény megegyezik a korábbival (2006-2010), most is a nők 1,3, a férfiak 1,9 százaléka 

vallotta magát homoszexuálisnak. A friss felmérésben ... 

 

EMBERI JOGOK 

Csókkal tiltakoznak izraeli zsidók és arabok a háború ellen – videó 
Nők Lapja Café-16 órával ezelőtt 

Az izraeli palesztin–zsidó konfliktus az ott élők életének minden területén érezteti hatását. Legutóbb egy 

Dorit Rabinyan nevű író novelláját tiltotta be az ... 

Színes babákkal harcol az anya a rasszizmus ellen 
24.hu-15 órával ezelőtt 

És a fehér szülőknek kötelessége a faji kérdésekről beszélni a gyerekeikkel, hogy ne úgy nőjenek fel, hogy 

elfogadják az intézményesített rasszizmust és ... 

Visszavonták Bill Cosby tiszteletbeli doktori címét 
mno.hu-11 órával ezelőtt 

Eddig több mint 40 nő lépett elő nemi erőszak vádjával a hírességgel szemben, aki az 1980-as években 

futó The Cosby Show című tévéműsorral vált ismertté. 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=25&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA3t7b4KXKAhXEdQ8KHShTBOg4FBCpAggmKAAwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.hirado.hu%2F2016%2F01%2F12%2Fmilliok-lakashianyan-segithet-a-szegedi-talalmany%2F&usg=AFQjCNFOgrlfEZIeNJnrYv-inW_MtgGa5g&sig2=sqxzqoXKVxmK8PtGicI0Qw&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://www.origo.hu/gazdasag/20160112-nestle-gyerekrabszolga-elefantcsontpart-per-legfelsobb-birosag.html
http://parameter.sk/egyre-tobben-vannak-biszexualisok-amerikaban
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160112/csok-video-izrael-zsidok-arabok/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEqL6h76XKAhVGHQ8KHeGmCaIQqQIIHSgAMAA&url=http%3A%2F%2F24.hu%2Felet-stilus%2F2016%2F01%2F12%2Fszines-babakkal-harcol-az-anya-a-rasszizmus-ellen%2F&usg=AFQjCNHDqZ388EYfj4yfX825RxB7BmUkIQ&sig2=Kugl9ngSxHfFudAFDiysdg&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://mno.hu/kulfold/visszavontak-bill-cosby-tiszteletbeli-doktori-cimet-1323273


 

 

Lázadás: egy zsidó terrorszervezet belülről 
mno.hu-7 órával ezelőtt 

Meglepő cikket közölt a The New York Times, amelyben a ciszjordániai Lázadás nevű zsidó szervezet 

fiataljairól írtak. Az egyikük, a 18 éves Mordechai Meyer ... 

A marseille-i zsidó tanár azt mondja, le akarta fejezni a támadója 
24.hu-11 órával ezelőtt 

A dél-franciaországi Marseille-ban bozótvágó-késsel megtámadott zsidó tanár azt gondolta, hogy nem éli 

túl a támadást, és meg van arról győződve, hogy a ... 

Nem javasolják a kipa hordását a zsidóknak Marseille-ben 
VS.hu-10 órával ezelőtt 

Egyre gyakoribbak a zsidók elleni támadások a dél-francia városban. Most egy tanárt késelt meg az utcán 

egy Iszlám Államot éltető 15 éves fiú. 

 

 

KÖZEL KELET 

Betörtek az iszlamisták fellegvárába 
Ma.hu-12 órával ezelőtt 

... felkelőkkel" - ismertette Rámi Abder-Rahmán, a londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai 

Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns szervezet igazgatója. 

"Csontvázak róják az utcákat" - fenyeget az éhhalál az ostrom miatt 
NOL.hu-16 órával ezelőtt 

Az éhhaláltól mentheti meg az ENSZ, az Élelmezési Világprogram és a Vöröskereszt segélykonvoja 

Madaját. A Damaszkusztól északnyugatra, a libanoni ... 

 

http://mno.hu/kulfold/lazadas-egy-zsido-terrorszervezet-belulrol-1323255
http://24.hu/kulfold/2016/01/12/a-marseille-i-zsido-tanar-azt-mondja-le-akarta-fejezni-a-tamadoja/
http://vs.hu/kozelet/osszes/nem-javasoljak-a-kipa-hordasat-a-zsidoknak-marseilles-ben-0112
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58q7z6aXKAhWFGg4KHediDkA4ChCpAggyKAAwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ma.hu%2Fkulfold%2F270836%2FBetortek_az_iszlamistak_fellegvaraba&usg=AFQjCNFpwIt5ZhvHrZG25BqKwzD5-cDUUQ&sig2=GXPtq1xqhGnXWxozYWbzZA&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://nol.hu/kulfold/szazezreket-fenyeget-ehhalal-az-ostromzar-miatt-1584179
http://nol.hu/kulfold/verfurdot-rendezett-az-iszlam-allam-teodoziusz-obeliszkjenel-1584287


Vérfürdőt rendezett az Iszlám Állam Teodoziusz obeliszkjénél 
A világ egyik turisztikai központjában, Isztambul leglátogatottabb helyén robbantotta fel magát tegnap 

egy öngyilkos merénylő.  A hatóságok szerint egy 27 éves szaúdi férfi volt a tettes. A tíz halott, illetve a 

tizenöt sebesült többsége német, de vannak norvég, perui, török és dél-koreai sérültek is.  

 http://nol.hu/kulfold/verfurdot-rendezett-az-iszlam-allam-teodoziusz-obeliszkjenel-1584287 

 

Munkatársunktól  

2016. január 12. 

Irán elfogott tíz amerikai haditengerészt  
 

Felvétel: Drámai üzenetet küldenek a szíriai anyák 
ATV-6 órával ezelőtt 

A brit rendőrség és szociális szervezetek égisze alatt készített videóban három asszony mondja el, miért 

menekültek el Szíriából. "Napról-napra egyre rosszabb ... 

„Mintha visszatérnél a halálból" - egy gyerekkatona, aki megszökött ... 
24.hu-15 órával ezelőtt 

A terroristakiképzők sokat beszéltek a gyerekeknek a szüleikről. Azt sulykolták beléjük, hogy akik otthon 

várják őket, azok hitetlenek és az első dolguk az lesz, ... 

 

EURÓPA 

Beszólt a migránsoknak Rotterdam marokkói vezetője 
mno.hu-13 órával ezelőtt 

Egy emberi lény is vagyok, és jogom van a saját igazságomhoz. ... követelve egyrészt, másfelől nem 

tisztelve a többiek szólásszabadsághoz való jogát. 

 

A svéd rendőrség és a sajtó együtt hallgatta el a migránsok bűntetteit 
Magyar Hírlap-22 órával ezelőtt 

Időközben szigorúbb migrációs politikát, befogadási létszámkorlátot és a menekülteknek folyósított 

szociális támogatás csökkentését szorgalmazza az ausztriai ... 

http://nol.hu/kulfold/verfurdot-rendezett-az-iszlam-allam-teodoziusz-obeliszkjenel-1584287
http://nol.hu/kereses?author=Munkat%C3%A1rsunkt%C3%B3l
http://rd.hirkereso.hu/rd/22066649?url=http://nol.hu/kulfold/iran-elfogott-tiz-amerikai-haditengereszt-1584293
http://www.atv.hu/belfold/20160112-felvetel-sziriai-anyak-azt-kerik-a-brit-noktol-ne-adjak-oda-fiaikat-az-iszlam-allamnak
http://24.hu/kulfold/2016/01/12/mintha-visszaternel-a-halalbol-egy-gyerekkatona-aki-megszokott-az-iszlam-allamtol/
http://mno.hu/kulfold/beszolt-a-migransoknak-rotterdam-marokkoi-vezetoje-1323240
http://magyarhirlap.hu/cikk/44814/A_sved_rendorseg_es_a_sajto_egyutt_hallgatta_el_a_migransok_buntetteit


Svédország elhallgatta a fiatal lányok csoportos zaklatását 
Nők Lapja Café-18 órával ezelőtt 

Csoportosan molesztáltak fiatal lányokat tavaly nyáron egy svéd zenei fesztiválon, az eset azonban 

mostanáig titokban maradt. Kövess minket. Nők Lapja Cafe ... 

Német megállapodás a kiutasítás szigorításáról 
Magyar Hírlap-12 órával ezelőtt 

... illetve tulajdon elleni bűncselekmény, vagy hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen 

szabadságvesztésre ítéltek, függetlenül a büntetés időtartamától ... 

 

Valami nagyon megváltozott Németországban 
VS.hu-6 órával ezelőtt 

A felszólalok legfontosabb témája a kölni szilveszteri erőszak volt, ami egyikőjük szerint terrortámadás 

volt a nők ellen, „egy szex-dzsihád hírnöke”. 

 

Kölni erőszak: már a menekülteket is hazaküldhetik 
mno.hu-11 órával ezelőtt 

„Ne legyen türelem az ilyen tettek ellen!!” „Védjétek meg asszonyaikat és gyermekeinket!” és „Le a nők 

elleni erőszakkal” jelentésű feliratokat mutatnak fel ... 

Három menedékkérő fogdosott 2 német lányt egy müncheni fürdőbe 
444.hu-14 órával ezelőtt 

A szíriai fiút szexuális erőszakkal vádolják, mert hozzáért a 17 éves lány nemiszervéhez, ez pedig a német 

jog szerint már erőszak. A két afgán ellen szexuális ... 

 

 

Németország fortyog 
NOL.hu-19 órával ezelőtt 

A teljesen más szociális-kulturális környezetből érkezett menekültek integrálása átkozottul nehéz 

feladat. Mindenkinél nem is fog sikerülni. A bosszúvágy, az ... 

Franciaországban több mint 11 ezer romát küldtek el tavaly a ... 
Borsod Online-7 órával ezelőtt 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160112/csoportos-zaklatas-svedorszag/
http://magyarhirlap.hu/cikk/44866/Nemet_megallapodas_a_kiutasitas_szigoritasarol
http://vs.hu/kozelet/osszes/valami-nagyon-megvaltozott-nemetorszagban-0112
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTqvmG7KXKAhVBqQ4KHcduA0A4KBCpAggcKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fmno.hu%2Fkulfold%2Fkolni-eroszak-szigoritjak-a-kiutasitasi-szabalyokat-1323285&usg=AFQjCNF03cRWvdrdU2VNFq2lDmT_Phnm4Q&sig2=Ljt4WlVpt3T9r16utYMGjg&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://444.hu/2016/01/12/harom-menedekkero-fogdosott-2-nemet-lanyt-egy-muncheni-furdobe
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=42&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtwfqS5KXKAhVFiQ8KHcqcA-04KBCpAggeKAAwAQ&url=http%3A%2F%2Fnol.hu%2Fvelemeny%2Fnemetorszag-fortyog-1584137&usg=AFQjCNGVHC0L1WYLvB8zet-QVVki4P-wog&sig2=navEL-Jbdm1-Evs4UEWPMw&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://www.boon.hu/franciaorszagban-tobb-mint-11-ezer-romat-kuldtek-el-tavaly-a-felszamolt-telepekrol/2986860


Az Emberi Jogok Ligája és az Európai Roma Jogok Központja egyben elítélte “a méltatlan, az embertelen 

és romló” franciaországi romapolitikát. “A 2015-ös év ... 

Humanitárius tábort nyitottak a Csalagútnál 
Maszol - Hírek Erdélyből-18 órával ezelőtt 

... Calais prefektúra illetékese. Calais-nál jelenleg négyezren lehetnek, a tábor 1500 férőhelyes. 

Nagyjából négyszázan – nők és gyermekek – már ott vannak. 

 

Cseh lap: Orbán lehet az EU mentőangyala 
hvg.hu-12 órával ezelőtt 

... értésére adta, hogy támogatja a brit reformterveket, kivéve azt a pontot, amely a más EU-

tagországokból érkezett munkavállalók szociális juttatásait érinti. 

 

Februártól lefoglalhatják a menekültek értékeit 
http://mno.hu/kulfold/februartol-lefoglalhatjak-a-menekultek-ertekeit-1323334 

 

HATÁROK 
  

SZOMSZÉDOK 

Krímiek kritikája Kijevnek 
KárpátHír.com-17 órával ezelőtt 

Roman Martinovszkij ügyvéd, az emberi jogok regionális központjának szakértője arra hívta fel a 

figyelmet, hogy még léteznek ugyan az ügyvédi kamara helyi ... 

 

Illegális hadsereg alakult Szlovákiában? 
Bumm.sk-15 órával ezelőtt 

Az illegális hadsereg a szociális hálón korábban azt írta, hogy célja az igazság és a rend megőrzése az 

országban. Tagjai korábbi tartalékos katonák, rendőrök ... 

 

http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/58599-humanitarius-tabort-nyitottak-a-csalagutnal
http://hvg.hu/vilag/20160112_Cseh_lap_Orban_lehet_az_EU_mentoangyala
http://mno.hu/kulfold/februartol-lefoglalhatjak-a-menekultek-ertekeit-1323334
http://mno.hu/kulfold/februartol-lefoglalhatjak-a-menekultek-ertekeit-1323334
http://karpathir.com/2016/01/12/krimiek-kritikaja-kijevnek/
http://www.bumm.sk/belfold/2016/01/12/illegalis-hadsereg-alakult-szlovakiaban


Putyin húz egy nagyot a nadrágszíjon 
Origo-9 órával ezelőtt 

A spórolás nem érinti majd a közalkalmazottak bérét, a katonák zsoldját és a szociális juttatásokat. Az 

orosz költségvetés bevételeinek nagy része a kőolaj- és ... 

Komoly fegyverkezésbe kezdtek az osztrákok 
ATV-11 órával ezelőtt 

A koncepcióért felelős Bécsi Szociális Alap (FSW) bejelentése szerint az embereket rövid ideig 

szállásolnák el itt, csak addig, míg más ausztriai tartományokban ... 

Ausztria: Meglepően jól képzett a szír és iráni menekültek többsége 
Index-11 órával ezelőtt 

A menekültek jelentős része ugyanis egyelőre nem beszéli a nyelvet, és mivel szociális kapcsolataik is alig 

vannak, nehezen fognak munkát találni. Nehezíti a ... 

Üzletet csinálnak a hajléktalanokból Bécsben 
Origo-15 órával ezelőtt 

... szomorúbb részeit: az éjjeli menedékhelyeket, az ingyenes élelmet kínáló konyhákat és az utca 

sötétebb oldalát, ahol a szociális munkások dolgoznak. 

Borzalmasan rosszul élünk 
KárpátHír.com-15 órával ezelőtt 

Erről tanúskodik az amerikai Gallup International szociális felmérése, amit egyszerre több volt szovjet 

tagállamban készítettek. Mondani sem kell, Ukrajnában a ... 

Félig üres a hajléktalanszálló Sepsiszentgyörgyön 
Erdély.ma-20 órával ezelőtt 

A Csíki negyedbeli, Sing-Sing néven ismert szociális tömbház alsó két szintjén berendezett 

szálláshelyekre most is 18 óra után fogadják be a rászorulókat, .. 

Megnyílt a hajléktalanszálló Dunaszerdahelyen 
Új Szó Online-10 órával ezelőtt 

Miklós Alica, a városi hivatal szociális osztályának munkatársa lapunknak elmondta, napról napra nő az 

érdeklődők száma. „Három-öt állandó lakónk van. 

Betiltanák a román „börtönirodalmat” 
www.mno.hu 

 

http://www.origo.hu/gazdasag/20160112-az-orosz-kormany-10-szazalekkal-csokkenti-a-koltsegvetesi-kiadasokat.html
http://www.atv.hu/kulfold/20160112-komoly-fegyverkezesbe-kezdtek-az-osztrakok
http://index.hu/gazdasag/2016/01/12/ausztria_jol_kepzett_a_szir_es_ireni_menekultek_tobbsege/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20160112-uzletet-csinalnak-a-hajlektalanokbol-becsben.html
http://karpathir.com/2016/01/12/borzalmasan-rosszul-elunk/
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=198319&cim=felig_ures_a_hajlektalanszallo_sepsiszentgyorgyon
http://ujszo.com/online/regio/2016/01/12/megnyilt-a-hajlektalanszallo-dunaszerdahelyen
http://mno.hu/kulfold/betiltanak-a-roman-bortonirodalmat-1323291
http://www.mno.hu/


 

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMA 

25-55 év közötti? - Itt a kivételes adókedvezmény (AgrárSz, 2016.01.12 11:04) A 

mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti dolgozók után tavaly júliustól 

szociális hozzájárulási adókedvezményt lehet érvényesíteni. Jó hír, hogy ez a lehetőség az idén is 

megmarad, így 2016-ban is jelentős ö... 

Kivéreztetett középosztály 
mno.hu-11 órával ezelőtt 

Az orvos kutató szerzők észrevették, hogy a jövedelmi egyenlőtlenség nem csupán az egészségi bajokkal, 

hanem számos más társadalmi problémával ... 

A Fidesz azért tűnik erősnek, mert az ellenzék gyenge 
168 Óra-15 órával ezelőtt 

A jogvédő úgy látja: a különféle társadalmi csoportok autonómiájának védelme az elsődleges feladat 

2016-ban. A politológus pedig figyelmeztet, az év végére ... 

 

 

Szegény gyerekek pénzét lopták el! Vádemelést javasol a NAV 
adózóna.hu-8 órával ezelőtt 

Vádemelést szorgalmaznak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy 

Békés megyei közhasznú egyesület vezetőjével és ... 

 

Sok lakásban már csak net van 
NOL.hu-20 órával ezelőtt 

Egyre több albérletben megfigyelhető, hogy nincsenek bennük hagyományos távközlési szolgáltatások. 

Főleg a fiatalok és a külföldiek által kivett lakásokban ... 

Lemossuk a gyalázatot! - Szimpátiatüntetés a Lengyel Nagykövetségnél 

www.nepszava.hu 

"Nem hagyhatjuk, hogy a lengyel-magyar barátság Kaczynski és Orbán barátságává 

silányuljon!" 

http://rd.hirkereso.hu/rd/22062209?url=http://www.agrarszektor.hu/agrarpenzugyek/25_55_ev_kozotti_itt_a_kiveteles_adokedvezmeny.5622.html
http://rd.hirkereso.hu/rd/22062209?url=http://www.agrarszektor.hu/agrarpenzugyek/25_55_ev_kozotti_itt_a_kiveteles_adokedvezmeny.5622.html
http://mno.hu/velemeny/kivereztetett-kozeposztaly-1323209
http://www.168ora.hu/itthon/misetics-balint-majtenyi-laszlo-kreko-peter-baloldal-ner-a-varos-mindenkie-eotvos-karoly-kozpolitikai-intezet-2016-ellenzek-orban-kormany-141856.html
http://adozona.hu/altalanos/Szegeny_gyerekek_penzet_loptak_el_Vademeles_M9SMN2
http://nol.hu/gazdasag/atrajzoljak-a-csaladok-kolteseit-1584127
http://nepszava.hu/cikk/1082115-lemossuk-a-gyalazatot---szimpatiatuntetes-a-lengyel-nagykovetsegnel
http://www.nepszava.hu/


 

 

A Ripost folytatja a Migration Aid lejáratását 
hvg.hu-10 órával ezelőtt 

Elvették szegény Zsuzsannától a migráncsait, mielőtt igazán felfejlesztette volna a Soros Gyuri bácsi 

pénzén szervezett alapítványát. Lehet, hogy az 1%-októl is ... 

Nem öltöztette fel a gyerekét, megverte a dajkát a dühös apa 
Kisalföld-14 órával ezelőtt 

Óvodai dajkát bántalmazott egy férfi Sályban, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt 

indult ellene eljárás, a bíróság pedig előzetes ... 

Ismét hírt hamisít az állami közmédia 

www.nepszava.hu 

Egy több éves, Kairóban készült videofelvételről azt állította a közmédia híradója, hogy az 

szilveszterkor készült Kölnben. 

 

MAGYAR KORMÁNY 

Alapjogokért Központ: kétkulacsos politikát folytat az Európai Bizottság -"Az 

unió nem vehet át migránsokat Törökországtól" 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf 

 

Keményen beszólt az Orbán-kormánynak az Európa Tanács 
http://nol.hu/belfold/kemenyen-beszolt-az-orban-kormanynak-az-europa-tanacs-1584301A magyar 

menekültügyi szabályozás és gyakorlat nincs összhangban az európai emberi jogi normákkal, az 

országban gyakorlatilag senki nem kaphat nemzetközi védelmet - közölte írásos véleményében az 

Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa. 

 

MTI  

2016. január 13. 

http://hvg.hu/itthon/20160112_Zsohar_Zsuzsanna_Ripost_
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXusPy76XKAhUFkw8KHcTzAtA4ChCpAggrKAAwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.kisalfold.hu%2Fbelfold_hirek%2Fnem_oltoztette_fel_a_gyereket_megverte_a_dajkat_a_duhos_apa%2F2459209%2F&usg=AFQjCNHGygsPFLd6wmqv04hJOP9sJoGaow&sig2=K1lHgoklxeAe7hZDjusogg&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://nepszava.hu/cikk/1082106-ismet-hirt-hamisit-az-allami-kozmedia
http://www.nepszava.hu/
http://magyarhirlap.hu/cikk/44876/Alapjogokert_Kozpont_ketkulacsos_politikat_folytat_az_Europai_Bizottsag
http://magyarhirlap.hu/cikk/44876/Alapjogokert_Kozpont_ketkulacsos_politikat_folytat_az_Europai_Bizottsag
http://magyarhirlap.hu/cikk/44876/Alapjogokert_Kozpont_ketkulacsos_politikat_folytat_az_Europai_Bizottsag
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf
http://nol.hu/belfold/kemenyen-beszolt-az-orban-kormanynak-az-europa-tanacs-1584301
http://nol.hu/belfold/kemenyen-beszolt-az-orban-kormanynak-az-europa-tanacs-1584301
http://nol.hu/belfold/kemenyen-beszolt-az-orban-kormanynak-az-europa-tanacs-1584301
http://nol.hu/belfold/kemenyen-beszolt-az-orban-kormanynak-az-europa-tanacs-1584301
http://nol.hu/belfold/kemenyen-beszolt-az-orban-kormanynak-az-europa-tanacs-1584301
http://nol.hu/belfold/kemenyen-beszolt-az-orban-kormanynak-az-europa-tanacs-1584301
http://nol.hu/belfold/kemenyen-beszolt-az-orban-kormanynak-az-europa-tanacs-1584301
http://nol.hu/kereses?author=MTI


 

Gulyás Gergely: Az alaptörvényben kell szabályozni a terrorveszélyhelyzetet -

Egyeztettek a parlamenti pártok 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf 

Balog Zoltán: Erős nemzeti kultúrával lehet megvédeni az európai kultúrát -

Kulturális konferencia volt a parlamentben 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf 

 

Új típusú vészhelyzet bevezetését javasolja a honvédelmi tárca -Az 

alaptörvény módosítása is szükséges a terrorfenyegetettség miatt  
Önálló tényállásként rögzítené a kormány az alaptörvényben a terrorveszélyhelyzetet, amelyhez 

alkotmánymódosításra van szükség – erről beszélt az MSZP nélkül megtartott, a pártok közötti 

egyeztetés után tegnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. A parlament alelnöke szerint 

a Jobbik és az LMP konstruktívan áll a kérdéshez. Az egyeztetést Simicskó István honvédelmi miniszter 

kezdeményezte. 

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

 

80 milliárd eurós támogatást osztanak szét 
Délmagyarország-17 órával ezelőtt 

... 80 milliárd eurós támogatás kerül majd szétosztásra a következő forrásokból: ERFA (Európai 

Regionális Fejlesztési Alap), ESZA (Európai Szociális Alap), ... 

Mire költöttünk másfél év alatt 3300 milliárdnyi EU-támogatást? 
Portfolio-15 órával ezelőtt 

A harmadik legtöbb uniós támogatást (359 milliárdot) az elmúlt másfél év alatt a társadalmi megújulást 

szolgáló projektekre fizették ki, a negyedik helyen a ... 

 

A magyar nagykövet helyreigazítást kért a New York Timestól 
mno.hu-20 órával ezelőtt 

... Európába érkező nőket ért erőszakos cselekményekről írnak az elszenvedőkkel, szociális munkásokkal, 

pszichológusokkal folytatott beszélgetések alapján. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/44870/Gulyas_Gergely_Az_alaptorvenyben_kell_szabalyozni_a_terrorveszelyhelyzetet
http://magyarhirlap.hu/cikk/44870/Gulyas_Gergely_Az_alaptorvenyben_kell_szabalyozni_a_terrorveszelyhelyzetet
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/44864/Balog_Zoltan_Eros_nemzeti_kulturaval_lehet_megvedeni_az_europai_kulturat
http://magyarhirlap.hu/cikk/44864/Balog_Zoltan_Eros_nemzeti_kulturaval_lehet_megvedeni_az_europai_kulturat
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/44916/Uj_tipusu_veszhelyzet_bevezeteset_javasolja_a_honvedelmi_tarca
http://magyarhirlap.hu/cikk/44916/Uj_tipusu_veszhelyzet_bevezeteset_javasolja_a_honvedelmi_tarca
http://magyarhirlap.hu/cikk/44916/Uj_tipusu_veszhelyzet_bevezeteset_javasolja_a_honvedelmi_tarca
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=49&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtwfqS5KXKAhVFiQ8KHcqcA-04KBCpAggwKAAwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fgazdasag%2F80_milliard_euros_tamogatast_osztanak_szet%2F2459092%2F%3Futm_source%3Drssfeed&usg=AFQjCNHyRnsPhlmkNS1cGlwN-IM8JKhe7Q&sig2=-zlNBuOwkzE1L1oAtUTfPA&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/mire_koltottunk_masfel_ev_alatt_3300_milliardnyi_eu-tamogatast.225286.html
http://mno.hu/kulfold/a-magyar-nagykovet-helyreigazitast-kert-a-new-york-timestol-1323179


Állam a Simicska elleni háború szolgálatában 

www.nepszava.hu 

A kormányfő egykori barátja a fővárossal szemben csatát nyert, máshol tovább gyűjti a 

pofonokat 

Tiborcznak priusza van Brüsszelben? 

www.nepszava.hu 

Európai forrásokat veszélyeztetett a kormány, hogy a "Család a saját lábára állhasson". 

62 milliós ajándék a magyar államtól?  
2016. január 12., kedd 17:48, frissítve: kedd 18:06  

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/62-millios-ajandek-az-allamtol-1323300 

Hűtlen, illetve hanyag kezelés gyanújával fordul a Jobbik egy somogyi földügylet miatt az ügyészséghez. 

Egy olasz vállalkozó az árverésen jóval olcsóbban jutott hozzá 100 hektár földhöz, mint amennyit 

korábban ajánlott a két parcelláért. Magyarázkodhat a Miniszterelnökség államtitkára is, ha a parlament 

szakbizottsága megindítja ellene a vagyonnyilatkozati eljárást.  

 

SEGÍTSÉG, ADOMÁNY 

Nem hagyunk egyedül! - Veszélybe került művészek megsegítése 
Népszava-13 órával ezelőtt 

A gyűjtést olyan létükben, egészségükben, szociális helyzetükben veszélybe került művészeink 

megsegítésére hirdetjük meg, akik nem tagolódtak be a Magyar ... 

 

Az Alba Kölyök Egyesület vitt adományt a Szent Imre Iskolaháznak 
Székesfehérvár.hu-6 órával ezelőtt 

Szociálisan rászorult gyermekek részesülhetnek abból az adományból, amit ma délután vittek el az Alba 

Kölyök Egyesület tagjai a Dévai Szent Ferenc ... 

Megszólalt a férfi, aki a saját pólóját adta egy hajléktalannak a metrón 
24.hu-9 órával ezelőtt 

http://nepszava.hu/cikk/1082161-allam-a-simicska-elleni-haboru-szolgalataban
http://www.nepszava.hu/
http://nepszava.hu/cikk/1082146-tiborcznak-priusza-van-brusszelben
http://www.nepszava.hu/
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/62-millios-ajandek-az-allamtol-1323300
http://nepszava.hu/cikk/1082087-nem-hagyunk-egyedul---helyzetukben-veszelybe-kerult-muveszek-megsegitese
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_165695
http://24.hu/elet-stilus/2016/01/12/megszolalt-a-ferfi-aki-a-sajat-polojat-adta-egy-hajlektalannak-a-metron/


A fiatal férfi próbálta rábeszélni a hajléktalant, hogy szálljon le vele, és keressenek komolyabb 

segítséget, vagy otthonról adna még neki ruhákat, és venne neki ... 

 

EGYHÁZ 

Mire fordíthatják az egyházak Debrecenben az 500 milliós ... 
Magyar Kurír-9 órával ezelőtt 

„Református részről húsz debreceni református egyházközség gondjai enyhülhetnének és a püspökség 

által fenntartott oktatási, szociális és karitatív ... 

Magyar iszlám vezető Kölnről: Semmi köze az iszlámhoz 
hvg.hu-17 órával ezelőtt 

"A társadalom azt, aki nőt zaklat, lenézi. Egyiptomban azóta komoly törvényeket hoztak a zaklatás ellen, 

és többen letöltendő börtönt kaptak ezért." 2014-ben ... 

Nem engedték be a BZSH elnökét és rabbisági igazgatóját a ... 
Szombat-3 órával ezelőtt 

Kizárták Radnóti Zoltán rabbit – a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) Rabbisága Igazgatóját, a Mazsihisz 

Rabbitestületének elnökét – valamint Ács Tamást, ... 

 

FAGYBAN 

Életeket menthet a figyelem 
Magyar Hírlap-2 órával ezelőtt 

... a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), amely tizennyolc telephelyén 

krízisidőszakban 3956 embernek tud szállást nyújtani. 

 

Két hét alatt 35-en fagytak meg - ez itt történt Magyarországon 
24.hu-20 órával ezelőtt 

A 35 áldozat közül heten nők voltak, a legfiatalabb 45, a legidősebb pedig 80 éves volt – tudatta a 

Magyar Szociális Fórum kedden. A 75 áldozat közül 38-an ... 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/mire-fordithatjak-az-egyhazak-debrecenben-az-500-millios-onkormanyzati-tamogatast
http://hvg.hu/itthon/20160112_Magyar_iszlam_vezeto_Koln_iszlam
http://www.szombat.org/politika/nem-engedtek-be-a-bzsh-elnoket-es-rabbisagi-igazgatojat-a-vasvari-utcai-zsinagogaba
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-taPi4qXKAhUEew8KHXmOD4Q4HhCpAggbKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fmagyarhirlap.hu%2Fcikk%2F44888%2FEleteket_menthet_a_figyelem&usg=AFQjCNHIlQ4Z9p7Ec3hXi19zmwNW9i-3EA&sig2=NDxTK526IvPHSsWYYrKwAg&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://24.hu/kozelet/2016/01/12/ket-het-alatt-35-en-fagytak-meg-ez-itt-tortent-magyarorszagon/


Együtt: Pintér felelős az otthonukban megfagyott emberek ... 
24.hu-16 órával ezelőtt 

A legfiatalabb 45, a legidősebb pedig 80 éves volt. A Magyar Szociális Fórum adataira hivatkozó cikkünk 

alapján az Együtt tudatta, nemcsak végtelenül szomorú ... 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

Ismeretlenek gyújtogatják a hajléktalanok kunyhóit 
Délmagyarország-19 órával ezelőtt 

Szeged - Hajléktalanok kunyhóit gyújtogatják ismeretlenek Szegeden - állítják utcai szociális munkások. 

Csurár Irénnek vasárnap égett porig a kunyhója a ... 

 

Most aztán nem jó alkoholista körözöttnek lenni a befenyített faluban 
NOL.hu-13 órával ezelőtt 

A Hajdú-Bihar megyei Konyáron tavaly november óta – túligénylés esetén – nem kaphatnak szociális 

tüzelőt a „részegeskedők”, a pénzüket „dohányra és ... 

Rászorulók helyett jómódúakhoz került a szociális tüzelő (Hírhatár, 2016.01.12 

19:37) Karácsony előtt érkezett a bejelentés a Tűzifakampány oldalára egy szabolcsi településről, hogy 

nem a rászorulók, hanem a jobb módúak részesültek a szociális széntámogatásból. A bejelentő emiatt a 

jegyzőhöz fordult, aki lerázta a panaszost. 

Megérkezett a szociális tűzifa Pitvarosra 
Délmagyarország-18 órával ezelőtt 

Radó Tibor, Pitvaros polgármestere elmondta, az előző években a szomszédos Mezőhegyesről vásároltak 

szociális célokra tűzifát, 2015-ben ez nem sikerült. 

Albérletről, tűzifáról a fogadóórán 
Promenad.hu-13 órával ezelőtt 

Hegedűs Zoltánhoz elsősorban városüzemeltetési és szociális bérlakás ügyben, míg dr. Kószó Péterhez 

szociális problémákkal fordulhatnak a lakosok. 

 

http://24.hu/kozelet/2016/01/12/egyutt-pinter-felelos-az-otthonukban-megfagyott-emberek-tragediajaert/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ismeretlenek_gyujtogatjak_a_hajlektalanok_kunyhoit/2459131/
http://nol.hu/belfold/azert-meg-csunyan-beszelnek-1584193
http://rd.hirkereso.hu/rd/22065940?url=http://www.hirhatar.hu/hir/raszorulok-helyett-jomoduakhoz-kerult-a-szocialis-tuzelo
http://rd.hirkereso.hu/rd/22065940?url=http://www.hirhatar.hu/hir/raszorulok-helyett-jomoduakhoz-kerult-a-szocialis-tuzelo
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/megerkezett_a_szocialis_tuzifa__pitvarosra/2459126/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXwpHp36XKAhXHmQ4KHY95DEM4ChCpAggtKAAwBQ&url=http%3A%2F%2Fpromenad.hu%2Fcikk%2Falberletrol-tuzifarol-a-fogadooran-162059&usg=AFQjCNFcsT8VA-oTIpuzURBkQAny0gg0Rg&sig2=6epQ_bdtUmwPpE_BKLRTGg&bvm=bv.111677986,d.ZWU


SZÉPKORÚ EMBEREK 

Pénzéért verhették agyon a 90 éves férfit 
24.hu-19 órával ezelőtt 

Betörtek egy idős nénihez Hajdúszoboszlón 
Hajdú Online-13 órával ezelőtt 

Hajdúszoboszló – A hajdúszoboszlói rendőrök azonosították azt a fiatalembert, aki a megalapozott gyanú 

szerint szerszámokat lopott el egy idős hölgytől. 

Elillant nyugdíjpénzek  
www.vg.hu 

 

 

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS 

Márciustól jöhet a családi házak felújítási pályázata 
Portfolio-18 órával ezelőtt 

Tavaly ugyanis az egyébként nagysikerű Otthon Melege Programot (annak öt alprogramját) szintén csak 

magyar költségvetési pénzből, a széndioxid-kvóta ... 

 

A régi lakások árát nyomhatja le a csok 
mno.hu-10 órával ezelőtt 

... ország nyugati és középső részén található, míg Budapesten jelenleg csak 6 darab ilyen otthon jut 100 

nagycsaládra – derül ki az Otthontérkép elemzéséből. 

10-ből 6 családnak inkább nem kellene felvennie a CSOK-ot 
Pénzcentrum-13 órával ezelőtt 

Az új 10+10 milliós CSOK miatt sokan kedvet kaphatnak a házasságkötéshez, hiszen akkor az előre 

bevállalt gyerekek után is igénylehető a nagy összegű ... 

 

SZOCIÁLIS DOLGOZÓK 
 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHgp3T5aXKAhUFKA4KHVYNA3AQu4gBCB8oAjAA&url=http%3A%2F%2F24.hu%2Fbelfold%2F2016%2F01%2F12%2Fpenzeert-verhettek-agyon-a-90-eves-ferfit%2F&usg=AFQjCNE-o_LUfSxCEIweh16dLLkKqqXg0w&sig2=dxMy5r9bwwlNkWQl4T9mZg&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://www.haon.hu/betortek-egy-idos-nenihez-hajduszoboszlon/2986601
http://rd.hirkereso.hu/rd/22062674?url=http://www.vg.hu/penzugy/elillant-nyugdijpenzek-463783
http://www.vg.hu/
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/palyazatok/marciustol_johet_a_csaladi_hazak_felujitasi_palyazata.225249.html
http://mno.hu/ingatlan/a-regi-lakasok-arat-nyomhatja-le-a-csok-1323244
http://www.penzcentrum.hu/otthon/10_bol_6_csaladnak_inkabb_nem_kellene_felvennie_a_csok_ot.1047813.html?r=melleklet


Szociális bérkáosz - Futótűzként terjed egy lista a szakszervezet ... 
Népszava-22 órával ezelőtt 

Kidolgozta a pótlékok és kiegészítések bonyolult rendszerét összefoglaló szociális ágazati bértáblát a 

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete. 

Vádolják a segítőket 

www.nepszava.hu 

Kormánypárti lejáratókampány indult a Migration Aid és a világhírűvé vált tetovált önkéntes, 

Baba ellen. 

 

KÖZMUNKA 

Közmunkások ezrei vannak a rendőrségen  
DA, 2016. január 12., kedd 15:51, frissítve: kedd 15:51  

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/kozmunkasok-ezrei-vannak-a-rendorsegen-1323268 

Közmunkások ezrei dolgoznak a rendőrségen, ahol az olcsó munkaerő iránt hónapról hónapra nőtt az 

igény 2015-ben.  

A januárt 2800 közmunkással kezdte a rendvédelmi szerv, novemberre a létszám több mint 

3300-ra duzzadt. Hasonló gyakorlatot követ a katasztrófavédelem, csak kisebb léptékben. Ott a 

januári 830-ról ezer fölé kúszott év közben a közmunkások száma. A honvédségnél viszont 

elenyésző a közfoglalkoztatás, a hadseregnél a közmunkások száma egyetlen hónapban sem érte 

el a 150-et tavaly. Az adatokat két szocialista parlamenti képviselővel osztotta meg Pintér Sándor 

belügyminiszter és Simicskó István honvédelmi miniszter. 

Újabb foglalkoztatást segítő programok indulnak februártól (Kapos, 2016.01.12 

20:17) A kormány elsőként a közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segítené a versenyszférában. Az 

intézkedések 20-25 ezer embert segíthetnek munkához országosan. 

MUNKA 

Egymilliárdot adnak a megváltozott munkaképességűeket ... 
Híradó-14 órával ezelőtt 

... eszközeik fejlesztésére - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára ... 

http://nepszava.hu/cikk/1082025-szocialis-berkaosz---futotuzkent-terjed-egy-lista-a-szakszervezet-kozossegi-oldalain
http://nepszava.hu/cikk/1082020-vadoljak-a-segitoket
http://www.nepszava.hu/
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/kozmunkasok-ezrei-vannak-a-rendorsegen-1323268
http://rd.hirkereso.hu/rd/22066090?url=http://kapos.hu/hirek/gazdasag/2016-01-12/ujabb_foglalkoztatast_segito_programok_indulnak_februartol.html
http://rd.hirkereso.hu/rd/22066090?url=http://kapos.hu/hirek/gazdasag/2016-01-12/ujabb_foglalkoztatast_segito_programok_indulnak_februartol.html
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-taPi4qXKAhUEew8KHXmOD4Q4HhCpAgg0KAAwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.hirado.hu%2F2016%2F01%2F12%2Fegymilliardot-adnak-a-megvaltozott-munkakepessegueket-foglalkoztatoknak%2F&usg=AFQjCNHQyQ8yeGBwnLtyB8Yw8jZBCl0KTg&sig2=HHFOQfTHW5N-kpVCg2GxDg&bvm=bv.111677986,d.ZWU


Jutalmakat osztottak a bíróságokon 

www.nepszava.hu 

Az összesítés szerint a dolgozók elismerésére 2,8 milliárdot költöttek. 

 

Így lesz Önből "rokkant" (Híradó, 2016.01.12 16:22) Íme a feltételrendszer, ami alapján 

valaki megfelel a megváltozott munkaképesség kritériumainak. Az eljárás sokat szigorodott a 

közelmúltban, ugyanakkor a cégek komoly kedvezményekhez juthatnak, ha az érintetteket 

foglalkoztatják. 

 

Szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesíthető mezőgazdasági 
munkakörben (Szakszervezetek, 2016.01.12 16:13) A mezőgazdasági munkakörben 

foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti dolgozók után tavaly júliustól szociális hozzájárulási 

adókedvezményt lehet érvényesíteni. Jó hír, hogy ez a lehetőség az idén is megmarad, így 2016-

ban is jelentős ö... 

KKV-k támogatása. Cél a rugalmas foglalkoztatás (ProfitLine, 2016.01.13 02:03) A 

rugalmas foglalkoztatási formák bevezetését segítő program indul kis- és középvállalkozások (kkv) 

számára, a cégek 3 millió és 15 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak - közölte a SEED 

Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány vezető... 

Együtt sztrájkolhatnak a vasutas szakszervezetek 

www.nepszava.hu 

5 százalék alanyi jogú alapbérfejlesztést és 2,7 százalék differenciált bérfejlesztést követelnek. 

 

OKTATÁS 

Szegény vagy, de tanulnál? Peched van 
VS.hu-5 órával ezelőtt 

Akadoznak a szociális juttatások is. „A ballagáshoz az utolsó pillanatban kaptunk támogatást, végül meg 

tudtuk varratni a ruhákat a gyerekeknek.” ... 

http://nepszava.hu/cikk/1082037-jutalmakat-osztottak-a-birosagokon
http://www.nepszava.hu/
http://rd.hirkereso.hu/rd/22064680?url=http://www.hirado.hu/2016/01/12/igy-lesz-onbol-rokkant/?source=hirkereso
http://rd.hirkereso.hu/rd/22064680?url=http://www.hirado.hu/2016/01/12/igy-lesz-onbol-rokkant/?source=hirkereso
http://rd.hirkereso.hu/rd/22064615?url=http://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/2912-szocialis-hozzajarulasi-adokedvezmeny-ervenyesitheto-mezogazdasagi-munkakorben
http://rd.hirkereso.hu/rd/22064615?url=http://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/2912-szocialis-hozzajarulasi-adokedvezmeny-ervenyesitheto-mezogazdasagi-munkakorben
http://rd.hirkereso.hu/rd/22064615?url=http://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/2912-szocialis-hozzajarulasi-adokedvezmeny-ervenyesitheto-mezogazdasagi-munkakorben
http://rd.hirkereso.hu/rd/22066743?url=http://profitline.hu/hircentrum/hir/345460/KKV-k-tamogatasa.-Cel-a-rugalmas-foglalkoztatas
http://rd.hirkereso.hu/rd/22066743?url=http://profitline.hu/hircentrum/hir/345460/KKV-k-tamogatasa.-Cel-a-rugalmas-foglalkoztatas
http://nepszava.hu/cikk/1082111-egyutt-sztrajkolhatnak-a-vasutas-szakszervezetek
http://www.nepszava.hu/
http://vs.hu/kozelet/osszes/szegeny-vagy-de-tanulnal-peched-van-0112


Elégedetlen tanárok 

www.nepszava.hu 

Szót emelnek a kaotikus oktatási átalakítások ellen. Ezrek írják alá a petíciót. 

more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf 

Félmilliárdos fényezés a menzareformnak 

www.nepszava.hu 

A pénz nagy részét - 400 millió forintot - a Debreceni Egyetem kapta. 

Vakvágányon a fideszes oktatáspolitika  

www.nepszava.hu 

A pedagógusok, szakértők figyelmeztetéseit továbbra sem veszik komolyan. 

 

EGÉSZSÉG 

„Növelni kell a véradók számát” -Vérellátó: a tavaly adott vér mennyisége 

éppen fedezi a kórházi szükségleteket  

Az elmúlt évben 405 ezer egységnyi vért adtak a véradók, ami éppen csak fedezi a kórházak 

igényeit, vagyis növelni kell a véradók számát - jelentette ki az Országos Vérellátó Szolgálat 

vezetője az M1 aktuális csatorna keddi műsorában. 

- See  

Juhász kórházi koszttal etetné meg Balogot 
KK, 2016. január 12., kedd 17:22, frissítve: kedd 18:53  

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/juhasz-korhazi-koszttal-etetne-meg-balogot-1323295 

Kórházi kosztot vitt az Emberi Erőforrások Miniszterének az Együtt alelnöke. Juhász Péter gyermeke a 

Madarász utcai gyermekkórházban kapta vacsorára a három szelet kenyeret és az egy szelet lapkasajtot.  

 

 

http://nepszava.hu/cikk/1082138-elegedetlen-tanarok
http://www.nepszava.hu/
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf
http://nepszava.hu/cikk/1082038-felmilliardos-fenyezes-a-menzareformnak
http://www.nepszava.hu/
http://nepszava.hu/cikk/1082040-vakvaganyon-a-fideszes-oktataspolitika
http://www.nepszava.hu/
http://magyarhirlap.hu/cikk/44831/Novelni_kell_a_veradok_szamat
http://magyarhirlap.hu/cikk/44831/Novelni_kell_a_veradok_szamat
http://magyarhirlap.hu/cikk/44831/Novelni_kell_a_veradok_szamat
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/juhasz-korhazi-koszttal-etetne-meg-balogot-1323295


Tabu a terhesség alatti alkoholizálás Magyarországon 
Origo-13 órával ezelőtt 

A probléma sajnos Magyarországon is jelen van: a túlzott, felelőtlen alkoholfogyasztás negatív mentális, 

szociális vagy egészségügyi hatásait nehéz kétségbe ... 

Még több orvos csatlakozott a hálapénzellenes felhíváshoz 
Napi.hu-12 órával ezelőtt 

Amíg a társadalom tehetősebb tagjai a hálapénz fejében hozzájuthatnak mások számára kevésbé 

elérhető színvonalú egészségügyi ellátáshoz, addig nem ... 

Nem angliai fizetést várnak el az orvosok 
mno.hu-22 órával ezelőtt 

Bár idén már nem szerepel az orvosi hiányszakmák listáján az aneszteziológia, a helyzet – információink 

szerint – tavaly óta egyáltalán nem javult: továbbra is ... 

A gyermekorvosok is megszólaltak 

www.nepszava.hu 

"A helyzet rendezése nem tűr további késlekedést”. 

MSZP: fizetésrendezés kell, különben sztrájk lesz 

www.nepszava.hu 

Átlagosan 50 százalékos azonnali béremelésre van szükség az egészségügyben.  

 

 

 

CSALÁD 
 

Drágít a CSOK - A válás is többe fájhat 
Népszava-2016. jan. 11. 

Figyelembe véve, hogy jelenleg hazánkban az első gyermeküket a nők 28-29 éves korukban szülik meg, 

így arra a következtetésre lehet jutni, hogy a válóperek ... 

http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20160112-meg-mindig-tabu-a-terhesseg-alatti-alkoholizalas-magyarorszagon-sor-rendor.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/meg_tobb_orvos_csatlakozott_a_halapenzellenes_felhivashoz.608559.html
http://mno.hu/tarsadalom/nem-angliai-fizetest-varnak-el-az-orvosok-1323167
http://nepszava.hu/cikk/1082104-a-gyermekorvosok-is-megszolaltak
http://www.nepszava.hu/
http://nepszava.hu/cikk/1081979-mszp-fizetesrendezes-kell-kulonben-sztrajk-lesz
http://www.nepszava.hu/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=81&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUuu3b7aXKAhXD-A4KHYktA2c4UBCpAggcKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fnepszava.hu%2Fcikk%2F1082022-dragit-a-csok---a-valas-is-tobbe-fajhat&usg=AFQjCNGELbI0aj3co0a0z2D8CdkuV4_CEQ&sig2=eG1_bu8edIzEO5CodhZrvQ&bvm=bv.111677986,d.ZWU


 

Póta: A mélyszegénységben élő családok gyakran nem tudják ... 
ATV-16 órával ezelőtt 

Az is sokat számít, hogy milyen körülmények között él a gyerek, hiszen a szociális körülmények nagyban 

befolyásolják a szervezet ellenálló-képességét, tette ... 

 

Az asszony gyermekeit más-más családok nevelik évek óta -Visszaköveteli 

gyermekeit Terry Blacktől a börtönből szabadult nő  
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/visszakoveteli-gyermekeit-terry-blacktol-a-bortonbol-

szabadult-no/2klms1g 

Letöltötte börtönbüntetését Vajna Éva (39), aki visszanyert szabadságát arra akarja felhasználni, 

hogy rendbe hozza elfuserált életét, és egyesítse a családját. 

3,7 millióért akarta eladni a gyerekét 
 

A megtört asszony neve akkor vált ismertté, amikor 14 évvel ezelőtt 3,7 millió forintért akarta 

eladni Rácz Károlynak, alias Terry Blacknek kisfiát, Danikát. Tette miatt a bíróság 22 hónap 

szabadságvesztésre ítélte (később csalásért és okirat-hamisításért is elítélték, ez a büntetése járt le 

nemrégiben), s amíg ő börtönben ült, a transzvesztitaművész nemcsak Danikát, hanem húgát, 

Fannit is hivatalosan örökbe fogadta. 

Retteg Terry Black, hogy elveszíti gyerekeit  
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/retteg-terry-black-hogy-elvesziti-gyerekeit/0gqjgpn 

 

Halálra kínzott egy csecsemőt a nevelőapja 

Origo-16 órával ezelőtt 

Csecsemőgyilkosság Devecseren - Rázta, verte, megégette ... 
24.hu-17 órával ezelőtt 

A vádirat szerint a család rossz anyagi és szociális körülmények között élt, a férfinak nem volt munkája. 

Úgy határozott, a gyerekek nevelésével kapcsolatos ... 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=34&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-taPi4qXKAhUEew8KHXmOD4Q4HhCpAggkKAAwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.atv.hu%2Fbelfold%2F20160111-pota-gyorgy&usg=AFQjCNGb80tKZrsu8C7821tyoD_uGvWRfg&sig2=V2enYcQz7qkaNaIeywbCBQ&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/visszakoveteli-gyermekeit-terry-blacktol-a-bortonbol-szabadult-no/2klms1g
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/visszakoveteli-gyermekeit-terry-blacktol-a-bortonbol-szabadult-no/2klms1g
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/terry-black-a-migransok-miatt-feltette-a-gyerekei-eletet/4ne02ny
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/retteg-terry-black-hogy-elvesziti-gyerekeit/0gqjgpn
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA3t7b4KXKAhXEdQ8KHShTBOg4FBC7iAEINigBMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.origo.hu%2Fitthon%2F20160112-halalra-kinzott-egy-csecsemot-a-neveloapja.html&usg=AFQjCNE2JRXXs7MbmsE8ZPguPnjqEclo0g&sig2=-oEXs1OoxdMR5nkBY_9oQQ&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://24.hu/belfold/2016/01/12/csecsemogyilkossag-devecseren-razta-verte-megegette-csontjait-torte-a-kisfiunak/


A NŐK JOGAI 

Diszkriminatív, ha a férfiak belépőt fizetnek, a nők meg nem 
VS.hu-5 órával ezelőtt 

... a nők pozitív diszkriminációját, és rosszul értelmezték a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, illetve a 

szórakozóhely emberi méltósághoz való joga sérült. 

A fiatalabb férfiak kapják a legtöbb jutalmat 

VS.hu-10 órával ezelőtt 

 

Nyílt levél a bántalmazómhoz: „Köszönöm, hogy tönkretettél” 
Nők Lapja Café-18 órával ezelőtt 

„Te vagy a legjobb rossz dolog, ami valaha történt velem. Szeretném, ha magad elé képzelnéd a 

következő képet: egy nő ül a hálószoba padlóján, nehezen ... 

Nem sokat ér az abortusz előtti kötelező tanácsadás 
Nők Lapja Café-14 órával ezelőtt 

A statisztikák szerint évente csak a terhességmegszakítást kérelmező nők néhány százalékának 

szándékát változtatja meg a védőnővel folytatott kötelező ... 

Tabu a terhesség alatti alkoholizálás Magyarországon 
Origo-14 órával ezelőtt 

A programon 1300-an vettek részt és segítségükkel kiderült, hogy a nők terhesség alatti 

alkoholfogyasztása létező probléma, de egyelőre tabu téma ... 

Korompay Csilla  Mai alkimisták 

Álláspont. Ne feledjük: sok „tudós” ténykedése még nem feltétlenül igazi tudomány 

Korompay Csilla – 2016.01.13. 01:08  

http://magyarhirlap.hu/cikk/44913/Mai_alkimistak 

Akik már belefásultak a tavaly karácsony előtt sokadszorra fellángolt gendervitába, azok 

számára unatkozó pszichológusok és pszichológushallgatók egy csoportja január 10-i keltezéssel 

írt egy állásfoglalást Bagdy Emőke professzor asszony ellen. A nyílt levél olvastán először is 

felvetődhet bennünk, vajon tényleg jó ötlet volt-e a boltok vasárnapi zárva tartása, vagy ha már 

vásárolni nem mehetnek, miért nem tudják lekötni magukat hétvégén ezek a nyilván remek 

szakemberek valamilyen hétvégi ügyeletben, ahelyett, hogy egy igazán széles körben elismert 

kollégájukra támadnának? 

http://vs.hu/kozelet/osszes/diszkriminativ-ha-a-ferfiak-belepot-fizetnek-a-nok-meg-nem-0112
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=42&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTqvmG7KXKAhVBqQ4KHcduA0A4KBC7iAEIIigBMAE&url=http%3A%2F%2Fvs.hu%2Fgazdasag%2Fosszes%2Fa-fiatalabb-ferfiak-kapjak-a-legtobb-jutalmat-0112&usg=AFQjCNEDvyORw4YxVNiZQGyzd5qnM-LMZA&sig2=wy9Jr95ofPD2aTwOMdHTCA&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://www.nlcafe.hu/csalad/20160112/no-bantalmazo-kapcsolat-nyilt-level/
http://www.nlcafe.hu/csalad/20160112/abortusz-tanacsadas-problemak/
http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20160112-meg-mindig-tabu-a-terhesseg-alatti-alkoholizalas-magyarorszagon-sor-rendor.html
http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=34
http://magyarhirlap.hu/cikk/44913/Mai_alkimistak


Hosszú Katinka lelépett Amerikába 
Nők Lapja Café-14 órával ezelőtt 

Hosszú Katinka nem szólt senkinek, elutazott Amerikába. Azonban kérdéses, hogy megkapja-e a 

versenyengedélyt. Azt akarják, hívja fel érte telefonon a ... 

Egyenlő esélyt kapnak a szorgos, dolgos hölgyek 
Szabolcs Online-9 órával ezelőtt 

Masszív eltökéltséggel indultak az évnek a MaSzSz Női Tagozatának tagjai: ebben az esztendőben az 

eddiginél is hangosabbak lesznek – erősítette meg ... 

 

 EMBERI JOGOK 

Alapvető polgári jogokat korlátozna a kormány 

www.nepszava.hu 

Terrorveszélyre hivatkozva akár kijárási tilalmat is elrendelhetnek majd Orbánék. 

 

Elmeszelték Strasbourgban a totális TEK-megfigyelést 
hvg.hu-13 órával ezelőtt 

2012-es ügyben döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága: az Eötvös Károly Intézet két munkatársa 

kifogásolta, hogy a magyar törvények szerint a TEK bírói ... 

Strasbourgi határozat a TEK jogköreiről  
A kormány meg fogja vizsgálni a strasbourgi bíróság döntését – közölte tegnap a Kormányzati 

Tájékoztatási Központ (KTK) a távirati irodával. 

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

 

 

Döntöttek Strasbourgban: többmilliós kártérítést fizet Magyarország 
hvg.hu-12 órával ezelőtt 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kártérítést ítélt meg kedden a budapesti bejegyzésű Miracle 

Europe Ingatlankezelő Kft.-nek, mert a törvényszék ... 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160112/hosszu-katinka-austin-kiss-laszlo-uszoszovetseg/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswsHr66XKAhUChQ8KHYcqAQw4HhCpAggyKAAwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.szon.hu%2Fegyenlo-eselyt-kapnak-a-szorgos-dolgos-holgyek%2F2986812&usg=AFQjCNGxk4VnHNQHVnmA2m1nCCGUtYleFg&sig2=_DoH6fe5A4paXPbTBm1UOQ&bvm=bv.111677986,d.ZWU
http://nepszava.hu/cikk/1082156-alapveto-polgari-jogokat-korlatozna-a-kormany
http://www.nepszava.hu/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi09IGZ6aXKAhVB0BoKHSfTCRsQqQIIHygAMAE&url=http%3A%2F%2Fhvg.hu%2Fitthon%2F20160112_Elmeszeltek_Strasbourgban_a_totalis_TEKm&usg=AFQjCNH3Tf9oPuXsoau-pNi2o4yMDyb8mg&sig2=p3ZqT11aOFfkBZ0GpO1jLg&bvm=bv.111677986,bs.2,d.ZWU
http://magyarhirlap.hu/cikk/44918/Strasbourgi_hatarozat_a_TEK_jogkoreirol
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf
http://hvg.hu/itthon/20160112_Dontottek_Strasbourgban_Magyarorszag_kart


 

Több ezer nyugdíjas pénze múlik az Alkotmánybíróság döntésén 
Origo-3 órával ezelőtt 

Kolláth György alkotmányjogász szerint az AB-nak már illett volna döntenie, fontos emberi jogi 

kérdésekről van szó, amiket politikai megfontolások szorítanak ... 

 

Masszív zsidózás árnyékolja be a Saul fia sikerét 
NOL.hu-6 órával ezelőtt 

... hogy mindenkinek alanyi joga a vélelmezett jogsértésről bejelentést tenni. ... amit a menekültügy 

kapcsán szintén tapasztalhattunk: a legsötétebb emberi ... 

Masszív zsidózás árnyékolja be a Saul fia sikerét 
Nem tudunk közösen örülni egyetlen magyar sikernek sem – derült ki ismét. A Saul fia című filmnek ítélt 

Golden Globe-díj kapcsán sokaknak nem jut eszébe más, mint a holokamu. A zsidózó blogbejegyzések 

áradata kapcsán azonban a rendőrség nem indít hivatalból eljárást. 

 

Lencsés Károly  

2016. január 12. 

 

Lencsés Károly  

2016. január 12. 

 

Az Oscar lesz a Saul fia utolsó nagy harca 
Origo-2 órával ezelőtt 

Számomra azonban inkább egy emberi arc. ... A Sony Pictures Classics éjszakába nyúló licitháborúban 

nyerte el a Saul fia amerikai forgalmazási jogát. A cég ... 

Magyar újságírót rasszistáz a világ 
mno.hu-14 órával ezelőtt 

A külföldi oldalak szerzői viszont úgy látták, a nő jóval inkább a „blackface” hagyományát folytatja, és 

többet árt a feketéknek, mint használ. Az 1900-as évek ... 

http://www.origo.hu/gazdasag/20160107-alkotmanybirosag-ab-alaptorveny-nyugdijtorveny-nyugdij-felfuggesztes-kozszolga-diszkriminacio.html
http://nol.hu/belfold/massziv-zsidozas-arnyekolja-be-a-saul-fia-sikeret-1584225
http://nol.hu/belfold/massziv-zsidozas-arnyekolja-be-a-saul-fia-sikeret-1584225
http://nol.hu/belfold/massziv-zsidozas-arnyekolja-be-a-saul-fia-sikeret-1584225
http://nol.hu/belfold/massziv-zsidozas-arnyekolja-be-a-saul-fia-sikeret-1584225
http://nol.hu/belfold/massziv-zsidozas-arnyekolja-be-a-saul-fia-sikeret-1584225
http://nol.hu/belfold/massziv-zsidozas-arnyekolja-be-a-saul-fia-sikeret-1584225
http://nol.hu/kereses?author=Lencs%C3%A9s+K%C3%A1roly
http://nol.hu/kereses?author=Lencs%C3%A9s+K%C3%A1roly
http://www.origo.hu/filmklub/blog/osszeallitas/20160112-az-oscar-lesz-a-saul-fia-utolso-nagy-harca-golden-globe-cannes-nemes-jeles-laszlo-dij-sony.html
http://mno.hu/belfold/balogh-boglarka-1323213


Előzetesben a százötven migránst teherautóba zsúfoló embercsempész -

Sanyargatással elkövetett embercsempészés bűntettével gyanúsítják  

Elrendelte az előzetes letartóztatását a Szegedi Járásbíróság annak a román férfinak, aki tavaly 

nyáron társaival százötven migránst zsúfolt egy teherautó rakterébe Mórahalomnál - tájékoztatta 

a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t. 

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

 

Jogerősen felmentették Schwartz Bélát 
www.mno.hu 

 

 

"Teljesen eszement alapvetésekben értünk egyet" 
VS.hu-18 órával ezelőtt 

Telefonos álláskeresésnél simán elhangzik a kérdés, hogy cigány-e az illető, a társadalom azt gondolja, 

hogy a munkanélküli nem akar dolgozni, a hajléktalan ... 

A fideszes politikus egy nappal később cáfolta a sajtóértesülést. 
VS.hu-13 órával ezelőtt 

... jogosult titokban megfigyelést végezni, ami az Alaptörvény VI. cikkében biztosított, a magán- és 

családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartása, ... 

  

Ideiglenesen megtiltotta a bíróság a fővárosi hirdetőoszlopok elbontását -A 

végzés nem jogerős 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf 

 

Pontról pontra megcáfolták a kormányt, Lázár semmit nem akart mondani 
Pontról pontra megcáfolták brüsszeli forrásaink a Paks II beruházás finanszírozásáról szóló 

miniszterelnökségi közleményt. Lázár János keddi brüsszeli tárgyalásain az egyik fő téma az atomerőmű 

beruházás állami támogatását érintő uniós vizsgálat volt.  A magyar miniszter nem tájékoztatta a sajtót 

brüsszeli tárgyalásairól. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/44833/Elozetesben_a_szazotven_migranst_teherautoba_zsufolo_embercsempesz
http://magyarhirlap.hu/cikk/44833/Elozetesben_a_szazotven_migranst_teherautoba_zsufolo_embercsempesz
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf
http://mno.hu/bunugy_baleset/felmentettek-schwartz-belat-1323312
http://www.mno.hu/
http://vs.hu/kozelet/osszes/teljesen-eszement-alapvetesekben-ertunk-egyet-0112
http://vs.hu/kozelet/osszes/megsem-selmeczi-lesz-a-szegedi-tudomanyegyetem-kancellarja-0112
http://magyarhirlap.hu/cikk/44878/Ideiglenesen_megtiltotta_a_birosag_a_fovarosi_hirdetooszlopok_elbontasat
http://magyarhirlap.hu/cikk/44878/Ideiglenesen_megtiltotta_a_birosag_a_fovarosi_hirdetooszlopok_elbontasat
http://magyarhirlap.hu/cikk/44878/Ideiglenesen_megtiltotta_a_birosag_a_fovarosi_hirdetooszlopok_elbontasat
http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.xXhSMFdg.dpuf
http://nol.hu/belfold/pontrol-pontra-megcafoltak-a-kormanyt-lazar-csak-hallgatott-1584275
http://nol.hu/belfold/pontrol-pontra-megcafoltak-a-kormanyt-lazar-csak-hallgatott-1584275
http://nol.hu/belfold/pontrol-pontra-megcafoltak-a-kormanyt-lazar-csak-hallgatott-1584275
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Halmai Katalin – Brüsszel  

2016. január 12. 

 

Még csak most törhet ki az igazán nagy Katinka-botrány 
http://nol.hu/sport/meg-csak-most-torhet-ki-az-igazan-nagy-katinka-botrany-1584261                              

Továbbra sincs béke az úszósportban. Az eddig a Hosszú-ügyben rendkívül visszafogott magyar 

szövetség bekeményített: csak akkor adja meg a versenyzőnek az engedélyt a hétvégi austini viadalon a 

részvételre, ha Katinka Amerikából telefonon felhívja Kiss László szövetségi kapitányt. 

 

Munkatársunktól  

2016. január 12. 

 

 

KISEBBSÉGEK 

Jogerős ítélet született a romagyilkosságok ügyében 
Nők Lapja Café-12 órával ezelőtt 

A Kúria nem változtatott a másodfokú döntésen, tényleges életfogytiglani büntetéssel sújtotta a 

romagyilkosságok három vádlottját kedden. Kövess minket. Nők ... 

 

„A kontár cigányvezetők pozícióban maradtak” 
mno.hu-17 órával ezelőtt 

Csak ne az utcát sepregessék órákon keresztül, hanem paradicsomot termesszenek a helyi szociális 

szövetkezetben. És legyen lehetőség a közmunkában ... 

Szerencsétlenkedő cigány politikusok 
mno.hu-18 órával ezelőtt 
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Kovács István és Pongó Ignác. Az ORÖ képviselői továbbra sem tettek feljelentést a gyanús ügyekben. 

Fotó: Hegedűs Márta / Magyar Nemzet. 

Zárug Péter Farkas milliókért "okosította a cigány vezetőket" 

Népszava-2016. jan. 11. 

 

Focival a mélyszegénység ellen? – Salgótarjáni romáknak hozott ... 
Nők Lapja Café-13 órával ezelőtt 

Ezért 2012-ben bejegyezték a Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesületet, amelyben ma már száz helyi fiatal 

sportol kilenc korcsoportban, női és férfi bontásban is. 

 

 

Összeállította: 

 

Csató Zsuzsa 

Sorstárs Alapítvány 

 

http://nepszava.hu/cikk/1082043-zarug-peter-farkas-milliokert-okositotta-a-cigany-vezetoket
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160112/lugosi-zoltan-foci-salgotarjan-roma-gyerekek/

