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NAGYVILÁG 

Jelentősen megnőtt a keresztyénüldözések száma a világban 
2016. január 20., címkék: open doors, keresztyénüldözés  

http://reformatus.hu/mutat/jelentosen-megnott-a-keresztyenuldozesek-szama-a-vilagban 

Ugrásszerűen megnőtt 2015-ben a keresztyénüldözések száma a világban, mindenekelőtt Észak-

Koreában, máshol pedig a szélsőséges iszlamizmus miatt – derül ki az Open Doors (Nyitott 

ajtók) elnevezésű protestáns szervezet éves jelentéséből. 

Indiában felerősödött a keresztények és muszlimok üldözése 
www.magggyarkurir.hu 

 

Ferenc pápa a római zsinagógában: Zsidók és keresztények, mind Isten 

egyetlen családjához tartozunk! 

www.magyarkurir.hu 

Január 17-én délután a történelemben harmadik alkalommal került sor arra, hogy a pápa a római 

zsinagógába látogat. Ferenc pápa sokakkal kezet fogott, elbeszélgetett, beszédét pedig, melyet 

teljes terjedelmében közlünk, a jelenlévők többször is megtapsolták.  

 

 

Ferenc pápa: Nincsen szent múlt nélkül, sem bűnös jövő nélkül 

www.magyarkurir.hu 

Isten nem áll meg a látszatnál, Ő a szívbe lát – hangsúlyozta Ferenc pápa január 19-én, kedden 

reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.  

Utcán szült gyereket egy római hajléktalan, a Vatikán befogadja (Magyar Idők, 

2016.01.20 21:55) A római Szent Péter tér szomszédságában hozta világra a gyermekét egy, az olasz 

főváros utcáin élő román hajléktalan nő, akinek gyermekével együtt a Vatikán nyújt segítséget. 

http://reformatus.hu/mutat/jelentosen-megnott-a-keresztyenuldozesek-szama-a-vilagban
http://reformatus.hu/hirek24/?t=open%20doors
http://reformatus.hu/hirek24/?t=kereszty%C3%A9n%C3%BCld%C3%B6z%C3%A9s
http://reformatus.hu/mutat/jelentosen-megnott-a-keresztyenuldozesek-szama-a-vilagban
http://www.reformatus.hu/data/attachments/2016/01/20/open-doors-report-2016.pdf
http://www.magyarkurir.hu/hirek/indiaban-felerosodott-keresztenyek-es-muszlimok-uldozese
http://www.magggyarkurir.hu/
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-romai-zsinagogaban-zsidok-es-keresztenyek-mind-isten-egyetlen-csaladjahoz-t
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-romai-zsinagogaban-zsidok-es-keresztenyek-mind-isten-egyetlen-csaladjahoz-t
http://www.magyarkurir.hu/
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-nincsen-szent-mult-nelkul-sem-bunos-jovo-nelkul
http://www.magyarkurir.hu/
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113465?url=http://magyaridok.hu/kulfold/utcan-szult-gyereket-egy-romai-hajlektalan-a-vatikan-befogadja-313858/
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113465?url=http://magyaridok.hu/kulfold/utcan-szult-gyereket-egy-romai-hajlektalan-a-vatikan-befogadja-313858/


EMBERI JOGOK 

Gyerekfeleség: Törvényen kívül helyezték a kiskorúak házasságát 

http://www.atv.hu/kulfold/20160120-gyerekfeleseg-torvenyen-kivul-helyeztek-a-kiskoruak-

hazassagat 

Törvényen kívül helyezte szerdán a zimbabwei alkotmánybíróság a kiskorúak házasságát, 

amelynek gyakorlata rendkívül elterjedt az Afrika déli részén fekvő országban.  

 

Egyenlő munkáért egyenlő bért követel a rabok szakszervezete 
Az alkotmányban rögzített egyesülési jog alapján alakult meg a német elítéltek szakszervezete, amely 

minimálbért és nyugdíjat követel a raboknak, hogy könnyebben vissza tudjanak illeszkedni a 

társadalomba. 

 http://nol.hu/kulfold/egyenlo-munkaert-egyenlo-bert-kovetel-a-rabok-szakszervezete-1585659 

 

NOL  

2016. január 20. 

 

A kínai tévében tett kényszervallomást a svéd emberi jogi aktivista (Index, 

2016.01.20 20:38) Újabb beismerő vallomást adott le a helyi állami tévé. A férfi barátnője szintén eltűnt. 

Azeri újságírónak segítene Amal Clooney 
NOL.hu-17 órával ezelőtt 

Az emberi jogi ügyekkel foglalkozó híres ügyvédnő, Amal Clooney (George Clooney hollywoodi filmsztár 

felesége) felajánlotta egy bebörtönzött azeri ... 

 

 

KÖZEL KELET 

Egy év börtönt kapott egy nő, mert bemutatott Erdogannak  
http://444.hu/2016/01/20/egy-ev-bortont-kapott-egy-no-mert-bemutatott-erdogannak 

 

http://www.atv.hu/kulfold/20160120-gyerekfeleseg-torvenyen-kivul-helyeztek-a-kiskoruak-hazassagat
http://www.atv.hu/kulfold/20160120-gyerekfeleseg-torvenyen-kivul-helyeztek-a-kiskoruak-hazassagat
http://nol.hu/kulfold/egyenlo-munkaert-egyenlo-bert-kovetel-a-rabok-szakszervezete-1585659
http://nol.hu/kulfold/egyenlo-munkaert-egyenlo-bert-kovetel-a-rabok-szakszervezete-1585659
http://nol.hu/kulfold/egyenlo-munkaert-egyenlo-bert-kovetel-a-rabok-szakszervezete-1585659
http://nol.hu/kulfold/egyenlo-munkaert-egyenlo-bert-kovetel-a-rabok-szakszervezete-1585659
http://nol.hu/kulfold/egyenlo-munkaert-egyenlo-bert-kovetel-a-rabok-szakszervezete-1585659
http://nol.hu/kulfold/egyenlo-munkaert-egyenlo-bert-kovetel-a-rabok-szakszervezete-1585659
http://nol.hu/kulfold/egyenlo-munkaert-egyenlo-bert-kovetel-a-rabok-szakszervezete-1585659
http://nol.hu/kereses?author=NOL
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113159?url=http://index.hu/kulfold/2016/01/20/a_kinai_allami_teveben_kert_elnezest_a_sved_emberi_jogi_aktivista/
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113159?url=http://index.hu/kulfold/2016/01/20/a_kinai_allami_teveben_kert_elnezest_a_sved_emberi_jogi_aktivista/
http://nol.hu/kulfold/azeri-ujsagironak-segitene-amal-clooney-1585519
http://444.hu/2016/01/20/egy-ev-bortont-kapott-egy-no-mert-bemutatott-erdogannak
http://444.hu/2016/01/20/egy-ev-bortont-kapott-egy-no-mert-bemutatott-erdogannak


Igaz, ki is fütyülte, úgyhogy még olcsón megúszta, hogy szembeszállt az illiberális 

példaképünkkel. Közben 33 embert csuktak le a felsőoktatásban, mert kiálltak a kurdok 

védelmében. 

 

Szaúdi félelem az iráni „aljassággal” szemben 

www.kitekinto.hu 

A szaúdi külügyminiszter szerint Irán „aljaskodás” helyett inkább a népére költse új bevételeit 

A palesztin munkásokat kitiltották a zsidó telepekről 

www.kitekinto.hu 

Az izraeli hadsereg kedden ideiglenesen kitiltotta a palesztin munkavállalókat a ciszjordániai zsidó 

telepekről, mivel két nap alatt két késelés történt. 

 

Rabszolgák ezreit tartja fogságban az Iszlám Állam (Magyar Idők, 2016.01.20 

20:10) Az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresei becslések szerint 3500 embert, főleg nőket és 

gyermekeket tartanak rabszolgasorban Irakban közölte kedden az ENSZ. A világszervezet jelentését iraki 

megfigyelőmissziója és az ENSZ emberi jogi főb... 

 

Foglyokat engedett el az Iszlám Állam nevű terrorszervezet 
euronews Hungarian-17 órával ezelőtt 

A hétvégi Dajr ez-Zaur elleni támadásában elfogott túszok egy részét szabadon engedte a magát Iszlám 

Államnak nevező terrorszervezet. Az Emberi Jogok ... 

ENSZ-jelentés: az Iszlám Állam brutalitásai felfoghatatlanok 
Maszol - Hírek Erdélyből-12 órával ezelőtt 

Több mint három millió embernek kellett elhagynia otthonát és a saját közösségét" – mondta 

Mohammad Ali Alnsour, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ... 

Az utóbbi 22 hónap konfliktusaiban közel 19 ezer iraki civil halt meg 

China Radio International-15 órával ezelőtt 
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HATÁROK 

IMF: gyorsan kellene integrálni a migráns munkásokat 
http://mfor.hu/cikkek/125501.html 

Az Európába érkező migránsok gyors munkaerőpiaci integrációját szorgalmazta a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) friss jelentésében, amely szerint a múlt tapasztalatai nemigen igazolják azt az egyik leggyakrabban 

hangoztatott félelmet, hogy a bevándorlók elveszik a munkát a helyi lakosok elől. 

 

Tényleg megmentik a migránsok a nyugdíjrendszert? 
Portfolio-13 órával ezelőtt 

A hosszútávú költségvetési hatások összesítéséhez meg kell vizsgálni a menekültek által egész életük 

során igénybe vett szociális juttatások és egyéb ... 

 

 Bevándorlás: kitálalt egy német szociális munkás 
Válasz.hu-11 órával ezelőtt 

Ennek a lassú, de mégis fordulatnak a részeként adott helyet az N24 német televízió egy szociális 

munkás panaszáradatának. A történetben - ahogy a lelkes ... 

Csalódott a menekültekben egy német szociális munkás 

168 Óra-20 órával ezelőtt 

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMTIwLjU0MDM1NjYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDEyMC41NDAzNTY2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTgwMTg5JmVtYWlsaWQ9Y3NhdG8uenN1enNhQHQtb25saW5lLmh1JnVzZXJpZD1jc2F0by56c3V6c2FAdC1vbmxpbmUuaHUmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=COMPARL&reference=PE-573.209&format=PDF&language=HU&secondRef=01
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMTIwLjU0MDM1NjYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDEyMC41NDAzNTY2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTgwMTg5JmVtYWlsaWQ9Y3NhdG8uenN1enNhQHQtb25saW5lLmh1JnVzZXJpZD1jc2F0by56c3V6c2FAdC1vbmxpbmUuaHUmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=COMPARL&reference=PE-573.209&format=PDF&language=HU&secondRef=01
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMTIwLjU0MDM1NjYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDEyMC41NDAzNTY2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTgwMTg5JmVtYWlsaWQ9Y3NhdG8uenN1enNhQHQtb25saW5lLmh1JnVzZXJpZD1jc2F0by56c3V6c2FAdC1vbmxpbmUuaHUmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&http://www.europarl.europa.eu/portal/hu/legal-notice
http://mfor.hu/cikkek/125501.html
http://mfor.hu/cikkek/125501.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/tenyleg_megmentik_a_migransok_a_nyugdijrendszert.225736.html
http://valasz.hu/vilag/bevandorlas-kitalat-egy-nemet-szocialis-munkas-116927
http://www.168ora.hu/globusz/csalodott-menekultekben-egy-nemet-szocialis-munkas-142298.html


Macedónia lezárta határait a menekültek előtt 
Hír TV-9 órával ezelőtt 

A szerb szociális miniszter az osztrák szigorításra reagálva közölte, hogy mostantól csak azokat engedik 

tovább, akik Ausztriában vagy Németországban kérnek ... 

 

Ausztria még nyár előtt bezárja a kapukat 
mno.hu-12 órával ezelőtt 

Médiainformációk szerint felgyorsítják a biztonságos országokból érkezők menedékkérelmének 

elbírálását is. A tervek szerint a menekülteknek járó szociális .. 

Hefty: Lappangó érzelmek törtek elő Németországban a kölni ... 
24.hu-18 órával ezelőtt 

Iskoláztatni kell a gyerekeket és a felnőtteket, éveken keresztül kell szociális támogatást fizetni anélkül, 

hogy erre szoktatnák az embereket, ... 

Megkezdte a menekültek visszaküldését Norvégia 
Erdély.ma-14 órával ezelőtt 

Az elfogadott határozat szerint a kormány csökkenti a befogadott migrénsok szociális juttatásait, az 

elutasított migránsok ügyintézését viszont felgyorsítják. MTI ... 

Meghosszabbíthatják a rendkívüli állapotot a franciák 
hvg.hu-7 órával ezelőtt 

Szerdán az Emberi Jogok Ligája nevű civil szervezet bejelentette, azt kéri az alkotmánytanácstól, hogy 

vessen véget a rendkívüli állapotnak, amely "nem ... 

 

 

SZOMSZÉDOK 

Napi tíz lejt költ a román kormány a menekültekre 
www.kitekinto.hu 

Fico újabb szociális hencegése 
Új Szó Online-18 órával ezelőtt 

http://hirtv.hu/hirtvkulfold/macedonia-lezarta-hatarait-a-menekultek-elott-1324690
http://mno.hu/kulfold/ausztria-korlatozza-a-menedekkerok-szamat-1324653
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http://hvg.hu/vilag/20160120_
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Szerinte ez a jobboldali kormány szociális politikájának „eredménye”. „Kedvező volt a gazdasági 

növekedés, »afrikai« munkatörvénykönyvet alkottak, amely ... 

 

Az erdélyi Caritas kifogásolja a szociális szolgáltatások román ... 
Magyar Kurír-13 órával ezelőtt 

A Gyulafehérvári Caritas kifogásolja a szociális szolgáltatások román állami finanszírozásának drasztikus 

csökkentését, amivel szerinte ellehetetlenül a legtöbb ... 

 

Nem változik a román választási törvény 
www.kitekinto.hu 

 

A magyarok is kiállnak a szlovák tanársztrájk mellett 
www.kitekinto.hu 

 

Nincs extra nyugdíj a romániai önkormányzati vezetőknek  
gondola.hu  

Megbukott a normakontrollon Romániában az önkormányzati vezetőknek extra nyugdíjat előirányzó törvénytervezet: 

az alkotmánybíróság szerdán ... 

Gyerekeket menekítettek hajléktalan szállóra Sepsiszentgyörgyön 
Maszol - Hírek Erdélyből-14 órával ezelőtt 

A Sing Singben a férfiakat és nőket külön emeleten, kétágyas szobákban szállásolják el, van orvosi 

felügyelet, de szociális munkás és pszichológus is teljesít . 

Saját elvtársaik kezdik listázni a vajdasági politikusokat 
http://mno.hu/kulfold/sajat-elvtarsaik-kezdik-listazni-a-vajdasagi-politikusokat-1324672 

Majláth Ronald, 2016. január 20., szerda 19:59, frissítve: szerda 21:00 

 

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMA 

A közvélemény gyarmatosítása 
mno.hu-11 órával ezelőtt 
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... hogy a „kötélen lógó” fekete ember valójában egy kefét tartó kéményseprő, de azt ... a második 

világháború után vetettek papírra az Emberi Jogok Egyetemes ... 

 

 

 

Utcára vonulnak Bokrosék a terrorveszély alkotmányosítása ellen 
hvg.hu-12 órával ezelőtt 

Hétvégére szervezett tüntetést a Modern Magyarországért Mozgalom, hogy fellépjenek a kormánypárt 

újabb alaptörvény-módosítása ellen. A módosításhoz a ... 

Elég a sírásból” – baráti tűz az Indexre, a 444-re és a hvg.hu-ra 
Válasz.hu-12 órával ezelőtt 

... és demográfiai ösztönző program, és mint ilyen, törvényszerűen a jövedelemmel rendelkezőknél 

érheti el célját, szociális elemeket ne kérjünk számon rajta!”. 

Pofapénz" nélkül is fejlődik a XIII. kerület 
Népszava-21 órával ezelőtt 

Ezt a bevételt elsősorban szociális feladatokra szánták. Most már csak az iparűzési adóbevételekkel 

gazdálkodhatnak, amiből az idén a kerületek terhére 1,5, ... 

 

Utolsó riport a pusztuló pártközpontból  
Kiürítette a rendőrség szerdán a volt MSZP-székházat a budapesti II. János Pál pápa téren. A bejárati 

ajtókat lehegesztették. Az épület tulajdonjogán évek óta vitázik két cég a bíróságon, a négyemeletes 

épület eközben hajléktalanok tanyája lett. Ha valaki ezután bemegy a mélyen lepusztult épületbe, már 

nem magánlaksértőnek, betörőnek számít. 

www.nol.hu 

 

Rab László  

2016. január 21. 
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MAGYAR KORMÁNY 

Illúzióra épül a brüsszeli bevándorlás politika  
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Parlamenti Államtitkárság, 2016. január 20. 20:24 

www.kormany.hu 

 

Az adatokból kiderül, hogy mekkora illúzióra építik a brüsszeli vezetők az unió bevándorlás 

politikáját - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán az 

M1 aktuális csatorna esti műsorában. 

Az Európai Bizottság nem adott pénzt a kiskorúak ellátására  
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Parlamenti Államtitkárság, 2016. január 20. 20:22 

www.kormany.hu 

 

Magyarország nem kapott az Európai Bizottságtól pénzt a tavaly kísérő nélkül az országba 

érkező kiskorúak ellátására - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti 

államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. 

 

Rétvári Bence: Üres szlogen a szolidaritás-Nem ad pénzt Brüsszel a hozzánk 

érkezett migráns gyerekek támogatásához 

Lázin Miklós András – 2016.01.21. 03:55  

Magyarország nem kapott az Európai Bizottságtól pénzt a tavaly kísérő nélkül az országba érkező 

nyolcezer kiskorú ellátására – jelentette be tegnap Rétvári Bence. 

Mint mondta, a bizottság azzal indokolta a kabinet kérését elutasító döntést, hogy a több 

ezer gyerek ellátása nem számít vészhelyzetnek. Aláhúzta, hazánk mindenképpen fellép az 

unió erőszakkal, jogszerűtlenül és ésszerűtlenül erőltetett kvótarendszerével szemben. 

- See more at: 

http://magyarhirlap.hu/cikk/45642/Retvari_Bence_Ures_szlogen_a_szolidaritas#sthash.KUiBB9zT.dpuf 
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Válasz a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének mai 

demonstrációjára  
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság, 2016. január 20. 17:43 

www.kormany.hu 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkársága ismeri és érti 

a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének problémáit, hiszen az elmúlt 

egy évben folyamatosan egyeztetett a kulturális területet képviselő érdekképviseletekkel a 

bérkérdésről. (Válasz a petíció 1. pontjára, vagyis a tárgyalások megkezdésének követelésére.) 

 

A büntetés-végrehajtás kiválóan végezte a munkáját tavaly  
Belügyminisztérium, Rendészeti Államtitkár, 2016. január 20. 12:06 

www.kormany.hu 

 

A büntetés-végrehajtás szakszerűen, törvényesen és kiválóan végezte a munkáját tavaly - így 

értékelte a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára a szervezet tevékenységét. 

 Az emberek bíznak a katasztrófavédelemben  
Belügyminisztérium, Parlamenti Államtitkár, 2016. január 20. 13:55 

www.kormany.hu 

 

Az emberek bíznak a katasztrófavédelemben, a tűzoltókban, ami a siker fontos záloga - jelentette 

ki Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) évértékelő állománygyűlésén. 

 

A Fidesz-frakció közleménye 
MTI-13 órával ezelőtt 

Az a Korózs Lajos vádaskodik, aki a Gyurcsány-Bajnai-kormány szociális államtitkáraként személyesen 

vezényelte le, hogy a nyugdíjasoktól elvegyenek egy ... 

Törvénysértő az Orbán-kormány titkos megfigyelési programja 
PC Fórum-20 órával ezelőtt 
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Az EB szerint ez a gyakorlat sérti az emberi jogok európai egyezményének 8. cikkelyét, ami szerint 

megfigyelés alá vonni csakis bűncselekményekkel ... 

Mészáros külföldre viszi a megszerzett közpénzeket (168 óra, 2016.01.21 05:22) A 

Demokratikus Koalíció felháborítónak tartja, hogy Mészáros Lőrinc kimenekíti az országból a magyar 

vállalkozóknak szánt, általa... 

És az ugye megvan, hogy az évi 80 milliárdot eltapsoló MTVA nem fizet 

társasági adót és illetéket sem?  

 Botos Tamás  
 január 20., szerda 13:12  
 Média 
 2215 

http://q.444.hu/k/http%3A%2F%2F444.hu%2F2016%2F01%2F20%2Fes-az-ugye-megvan-hogy-az-evi-80-

milliardot-eltapsolo-mtva-nem-fizet-tarsasagi-adot-es-illeteket-sem 

 

SEGÍTSÉG, ADOMÁNY 

Egymilliárd dollárnyi felhős kapacitást adományoz a Microsoft (HWSW, 2016.01.20 

18:53) Jelentős adományt jelentett be a Microsoft, saját felhős infrastruktúrájából ad a "digitális 

rászoruló" szervezeteknek, világszerte. 

Közösségi gyűjtés indul művészek megsegítésére (Színház.hu, 2016.01.20 08:28) 'Nem 

hagyunk egyedül' néven közösségi gyűjtést indított művészek részére Böjte József rendező-producer. A 

gyűjtést olyan létükben, egészségükben, szociális helyzetükben veszélybe került művészek 

megsegítésére hirdetik meg, akik nem tagol... 

A PM a rászorulóknak adná a lejáró szavatosságú élelmiszereket (Gépnarancs, 2016.01.20 

15:32) Az adományok olyan családokhoz jutnának el, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a 39 ezer 900 forintot. 

EGYHÁZ 

Közös munkát szorgalmaznak az egyházi vezetők a menekültkrízissel 

kapcsolatban (Evangélikus, 2016.01.20 13:34) Genf Kormányok, ENSZ-szervezetek és civilek, 

közöttük egyházak és egyházi csoportok vezetőinek részvételével tartottak magas rangú konferenciát 

Genfben, ahol a tanácskozók azonnali intézkedéseket sürgettek az európai menekült- és migránskr... 

Wallenberg-díjat kapott Antala Éva felvidéki lelkipásztor 
2016. január 19., címkék: wallenberg-díj, antala éva, Református kitüntetettek  
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www.reformatus.hu 

Raoul Wallenbergre emlékeztek Budapesten január 18-án. Az ünnepség keretei között adták át a 

róla elnevezett díjat. A kitüntetettek között van Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor is. 

HEKS pályázat a cigány gyerekek közötti munka támogatására 
2016. január 18., címkék: HEKS, pályázat, Pályázat, cigánymisszió, heks  

www.reformatus.hu 

Ismét lehet pályázni a HEKS-nél romamissziós munkára. A pályázat kizárólag a Magyarországi 

Református Egyház gyülekezeteinek szól, célja olyan tanoda-típusú, közösségépítő és szabadidős 

programok támogatása, melyek a 0-18 éves hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és 

elsősorban cigány gyermekek és fiatalok felzárkózását, társadalmi beilleszkedését és 

készségfejlesztését segítik. 

Hátrányból előnyt kovácsolni 
www.reformatus.hu 

2016. január 16., címkék: wáli istván cigány szakkollégium, cigánymisszió  

„Hogyan lehet a hátrányból előnyt kovácsolni?" címmel szervezett tehetséggondozó konferenciát 

a Wáli István Református Cigány Szakkollégium (WISZ) január 15-én a Debreceni Református 

Kollégium Dísztermében. 

 

Sok európai iskolában már tiltják a vallási jelképet, itthon egyelőre nem (hvg - 

eduline, 2016.01.21 04:08) Egyre több európai országban tilos az iskolákban a burka viselése, most épp 

Nagy-Britanniában vitáznak róla, és jó eséllyel születik majd tiltás. A legtöbb országban biztonsági okokra 

hivatkozva mentek neki az arc teljes elfedésének, kivéve... 

Filmpályázat egyházi iskolás diákoknak (GyőrPlusz, 2016.01.20 16:19) Ötödszörre hirdették 

meg az Ökumenikus Diákfilmszemle-pályázatot a katolikus, református és evangélikus általános és 

középiskolák tanulóinak, az idei kiemelt téma a "szülőföld: kötődés-kérdés-ajándék". 

A Bethesda története I. 
2016. január 20., címkék: bethesda, évforduló  

www.reformatus.hu 

A Bethesda-kórház megnyitásának 150 éves jubileuma lehetőséget biztosít, hogy az érdeklődők 

megismerjék a gyógyító intézmény történetét. Az elkövetkező három hétben a kórház múltjába 

nyerhetünk betekintést három összefoglaló írás által. Az elsőben a Bethesdát alapító 

egyházközség és a kórház első fél évszázada elevenedik meg előttünk.  
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FAGYBAN 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

Szakmai ajánlások, emelt támogatás a szociális szférában 
Magyar Hírlap-4 perccel ezelőtt 

Elsődleges cél, hogy a pszichiátriai betegek és a fogyatékossággal élők rehabilitációs ellátásában áttolják 

a hangsúlyt az intézményekből a lakókörnyezetben ... 

 

Több pénzt kapnak a támogató szolgálatok 

InfoRádió.hu-8 órával ezelőtt 

Szociális érzékenység Fidesz-módra: aki rosszabbul van, rosszabbul is jár 

(Népszava, 2016.01.21 05:03) Sok ezren képtelenek elhinni, hogy állami jóváhagyással el lehet venni a 

pénzüket. 

Egyre többen veszik igénybe az éjjeli menedékhelyeket -Szinte teljes 

kapacitással működnek a szállások  

 Egyre több hajléktalan veszik igénybe az éjjeli menedékhelyeket a hideg idő miatt. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.htqz2mbL.dpuf 

 

 

Meleg ebéd sincs a rászorulóknak 
mno.hu-14 órával ezelőtt 

Javult ugyan a rászorulók szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése az elmúlt öt évben, ám még 

mindig nem érhető el minden helységben az alapvető ... 

 

Felmérik a tartósan beteg, fogyatékkal élő kispestiek igényeit (Ittlakunk.hu, 

2016.01.21 04:00) Családban élő, tartósan beteg és fogyatékos felnőttek, valamint fogyatékkal élő vagy 

tartósan beteg gyermeküket nevelő szülők igényeit méri fel a január végén induló és február végéig tartó 

kérdőíves... 
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A közösség egyszerre jelent támogatást és kontrollt (Magyar Idők, 2016.01.20 20:10) 

Szeretetteljes közösségben tanulhatják meg a börtönből szabadult, illetve szerfüggő fiatalok a helyes 

életvitel alapjait az Élő Reménység Alapítvány által épített és fenntartott utógondozó otthonban. Az idén 

huszonöt éves szervezet célja a ... 

 

Maradhatnak, amíg gyógyulnak (Délmagyar, 2016.01.20 14:23) Szeged - Súlyos 

betegségekből, sérülésekből lábadozó hajléktalanok utógondozását végzik a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat szegedi egészségügyi központjában. Akkor sem küldenek el senkit, ha telt házuk van. 

SZÉPKORÚ EMBEREK 
 

Az idősotthonoknak egyelőre nem jár 
Hír TV-8 órával ezelőtt 

Meg fogjuk vizsgálni” – ígérte Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkár. Az idős embereket szállító járművek addig is ... 

 

Gondozásra szoruló idősek, alacsony nyugdíjjal (Szakszervezetek, 2016.01.20 11:35) 

Ahogy egyre több az idős, úgy szigorodik annak a feltétele, hogy ki kérhet házi segítségnyújtást. A 

szolgáltatás támogatásáról pedig ellenőrizhetetlen hírek keringenek írja a Szabad Föld. 

 

 

Kik mehetnek nyugdíjba 2016-ban? (HRportal, 2016.01.20 09:58) Idén azok mehetnek 

nyugdíjba, akik betöltik, vagy már korábban betöltötték a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 

legalább 20 év szolgálati időt szereztek, és azon a napon, amikor a nyugdíj megállapítását kérik, nem 

állnak társadalombi... 

Az MSZP tudja, mit éreznek a nyugdíjasok (Figyelő, 2016.01.20 17:20) Az MSZP szerint a 

nyugdíjasok úgy érzik, hogy a kormány cserben hagyja az idős embereket. Korózs Lajos, a népjóléti 

bizottság szocialista elnöke erről azt követően beszélt szerdán sajtótájékoztatón, hogy nyugdíjas 

szervezetek képviselőivel . 

 

MSZP: a kormány cserbenhagyja az időseket 
Webradio-14 órával ezelőtt 
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... cserbenhagyja az idős embereket a nyugdíjemelés, a szociális szolgáltatások és az egészségügy 

területén is. Elmondása szerint e szervezetek azt szeretnék, ... 

 

OTTHON – TEREMTÉS 

Egyik nyomorból a másikba 

http://nol.hu/belfold/egyik-nyomorbol-a-masikba-1585541 

2016-01-20 12:36:31 

Bádogtető, préselt falapokból vagy rossz deszkákból tákolt falak, bontott épületekből való ajtók, 

ablakok. A hideget lópokróc tartja kint, a meleget sparhelt adja. Egy szoba, egy előszoba, a 

városközpont hat-nyolc kilométerre. Miskolcon horribilis lakbért kérnek egy ilyen házért a 

kiszolgáltatott családoktól. 

 

Így nem fognak megújulni a lerobbant lakások (Iroda.hu, 2016.01.20 11:18) A Kormány 

november végi határozatában úgy rendelkezett, hogy a lakosság energiahatékonysági fejlesztéseit uniós 

pályázati források helyett csak hitel alapon fogja ösztönözni. Pályázati támogatás a kormányzati tervek 

szerint csak állami ille... 

A lakásáfa csökkentése könnyebbé teszi az otthonteremtést 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénzügyekért Felelős Államtitkárság , 2016. január 20. 

18:33 

A lakásértékesítés áfakulcsának 27-ről 5 százalékra csökkentése és a lakásépítések adó-visszatérítési 

támogatása lehetővé teszi, hogy a magyar családok kedvezőbb áron jussanak jó minőségű új otthonhoz - 

mondta Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár 

Kinek és mit üzent a kormány a csokkal? (Napi.hu, 2016.01.20 09:11) Az elmúlt hónap 

politikai slágerterméke, hogy a kormány bővítette lakástámogatási programját, a csokot. A Policy 

Agenda elemezésében megvizsgálta, hogy politikai termékként sikeres lehet-e a támogatás, és milyen 

társadalmi csoportok számára... 

Mennyit nyerhet a kormány a CSOK-kal? 
ATV-19 órával ezelőtt 

... a nyugdíjkiadásoknál, rokkantsági és rehabilitációs ellátásoknál, valamint a lakás-, családi és szociális 

támogatásoknál jelentkező megtakarítás. 

http://nol.hu/belfold/egyik-nyomorbol-a-masikba-1585541
http://rd.hirkereso.hu/rd/22109248?url=http://realista.hu/news/details/130218
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http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-lakasafa-csokkentese-konnyebbe-teszi-az-otthonteremtest
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/penzugyekert-felelos-allamtitkarsag
http://rd.hirkereso.hu/rd/22108194?url=http://www.napi.hu/ingatlan/kinek_es_mit_uzent_a_kormany_a_csokkal.608911.html
http://rd.hirkereso.hu/rd/22108194?url=http://www.napi.hu/ingatlan/kinek_es_mit_uzent_a_kormany_a_csokkal.608911.html
http://www.atv.hu/belfold/20160120-mennyit-nyerhet-a-kormany-a-csok-kal


 

Ettől a szívükhöz kapnak a lakásvásárlók: erre nincs is szó 
2016.01.20 05:15 

www.penzcentrum.hu 

Na ne! Tényleg nem gondoltak a pestiekre a csok megálmodói? Tovább a hírhez » 

Szomorú, de igaz: halva született gyeremekután is jár a CSOK (Pénzcentrum, 

2016.01.21 05:23) 10 újabb kérdés és 10 válasz a 10+10 milliós otthonteremtési programról. 

. Nem a CSOK a baj, hanem, hogy a lakhatási szegénységet nem számolják 

fel - Habitat for Hum... (Klubrádió, 2016.01.20 19:06) A CSOK leginkább a magasabb 

jövedelműeknek kedvez, a legrosszabb helyzetben lévő családokat pedig kizárja a támogatásokból - 

mondta a Habitat for Humanity Magyarország igazgatója a Klubrádió Esti gyors című műsorában. 

Miközben a területi ... 

 

Újabb ellentmondások a CSOK-rendeletben: ezzel senki sem számolt 
2016.01.20 16:41 

2016.01.20 05:15 

www.penzcentrum.hu 

Tartogat még meglepetéseket a rendelet. Tovább a hírhez » 

http://www.penzcentrum.hu/csok/ettol_a_szivukhoz_kapnak_a_lakasvasarlok_erre_nincs_is_szo.1047912.html?utm_source=penzcentrum&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel
http://www.penzcentrum.hu/
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http://rd.hirkereso.hu/rd/22112691?url=http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=195504
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http://www.penzcentrum.hu/csok/ujabb_ellentmondasok_a_csok_rendeletben_ezzel_senki_sem_szamolt.1047922.html?utm_source=penzcentrum&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel
http://www.penzcentrum.hu/
http://www.penzcentrum.hu/csok/ujabb_ellentmondasok_a_csok_rendeletben_ezzel_senki_sem_szamolt.1047922.html?utm_source=penzcentrum&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel


Felfordulhat a lakáshitelezés: februárban jönnek az új szabályok 
2016.01.20 05:15 

www.penzcentrum.hu 

2016.01.20 10:03 

A megtakarításaink is változhatnak. Tovább a hírhez » 

 

CSOK és NOK 
Népszava-21 órával ezelőtt 

A kabinet - szociális érzékenységét bizonyítandó -, eltörölheti a vásárolható új lakás 30 milliós 

értékhatárát is, és a gyorsítás miatt szemet hunyhat az energetikai ... 

 

A szegények helyett az ingatlanfejlesztők kaszálnak majd a csokkal 
2016.01.20 15:02 

Tovább a hírhez » 

Tartós megoldás: akár 60 százalékot is spórolhatsz a rezsin 
2016.01.20 05:15 

www.penzcentrum.hu 

 

2016.01.20 10:43 

Egy háztartás összkiadásának negyedét költi energiaszámlákra és lakásfenntartásra. Tovább a hírhez » 

SZOCIÁLIS DOLGOZÓK 

„A kormány az oktatásügyet másodlagos témaként kezeli” 
Borsod Online-12 órával ezelőtt 

Új helyzetet teremthet ugyanakkor, ha a felmondó orvosok és tiltakozó pedagógusok, valamint a 

szociális szféra dolgozói közösen lépnének fel a kormány ellen, ... 

 

http://www.penzcentrum.hu/hitel/felfordulhat_a_lakashitelezes_februarban_jonnek_az_uj_szabalyok.1047916.html?utm_source=penzcentrum&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel
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http://www.boon.hu/a-kormany-az-oktatasugyet-masodlagos-temakent-kezeli/2991404


KÖZMUNKA 

MUNKA 

A gazdák szövetkezését támogatnák 
Székelyhon.ro-14 órával ezelőtt 

Ez szociális gazdaságot jelent, a jövedelmet visszafektetik a termelési technológia tökéletesítésébe, és ez 

elindíthat a térségben egy folyamatot, amely ... 

 

Most már a minimálbéresek sem panaszkodhatnak? 
http://mfor.hu/cikkek/125478.html 

Tavaly olyan történt a minimálbérekkel, amire évek óta nem volt példa Magyarországon. Nem túlzás azt 

állítani, hogy 5 évbe telt a kormánynak ezt összehoznia.  

 

Elképesztő mennyiségű munkanélküliről ír egy új tanulmány 
VS.hu-15 órával ezelőtt 

... akik szerint ebbe a kategóriába az önfoglalkoztatók és a család által foglalkoztatottak tartoznak, ők 

ugyanis kevésbé férnek hozzá a szociális védőhálóhoz. 

Egymillió állással lesz kevesebb az idén 

http://www.piacesprofit.hu/gazdasag/egymillio-allassal-lesz-kevesebb-az-iden/ 

Bár egyes fejlett gazdaságokban csökken a munkanélküliség szintje, az új elemzések az mutatják, hogy 

a globális foglalkoztatási válság valószínűleg nem ér véget. Különösen nem a feltörekvő 

gazdaságokban, ahol a munkavállalóknak a rosszul fizetett állásokhoz is hozzá kell szokniuk – 

olvasható a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legfrissebb jelentésében. 

A világszerte továbbra is magas munkanélküliségi ráták és a folyamatosan veszélyeztetett 

munkaerő-piaci helyzet számos feltörekvő és fejlődő gazdaságban továbbra is nagymértékben 

befolyásolja a munka világát – figyelmeztet egy új ILO-jelentés. 

(A teljes dokumentum innen letölthető!) 

 

Piac és Profit-9 órával ezelőtt 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=48&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96eyF_7nKAhWHPQ8KHadZAvE4KBCpAgguKAAwBw&url=http%3A%2F%2Fszekelyhon.ro%2Faktualis%2Fmarosszek%2Fa-gazdak-szovetkezeset-tamogatnak&usg=AFQjCNG3hHl8CaO9Vy-qazRzTh1qZDumgg&sig2=VER4IXWfhFVeKrQ5PEOgPg
http://mfor.hu/cikkek/125478.html
http://mfor.hu/cikkek/125478.html
http://vs.hu/gazdasag/osszes/elkepeszto-mennyisegu-munkanelkulirol-ir-egy-uj-tanulmany-0120
http://www.piacesprofit.hu/gazdasag/egymillio-allassal-lesz-kevesebb-az-iden/
http://www.piacesprofit.hu/gazdasag/egymillio-allassal-lesz-kevesebb-az-iden/
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--en/index.htm


Taxistüntetés: politikamentes, de azért felkérték Juhász Pétert, hogy 

közvetítsen (Propeller, 2016.01.20 14:37) Nyitottak vagyunk az egyeztetésre és a megegyezésre, de 

a megegyezésig maradunk az utakon mondta Gelencsér Zsolt, a fővárosi taxistüntetés egyik szervezője 

szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján. A szervező a Bajcsy-Zsilinszky út és az And... 

OKTATÁS 

Emmi: A felzárkóztatást segítő programok a magyar rendszerbe is 

integrálhatóak -Oktatási szakkiállítást tartanak Londonban  

Az esélyteremtést, felzárkóztatást segítő számítástechnikai programok és egyéb digitális 

eszközök állnak a középpontjában a londoni The BETT Show oktatási szakkiállításnak, ezek egy 

részét a magyar rendszerbe is integrálni lehet - mondta Czunyiné Bertalan Judit, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.htqz2mbL.dpuf 

 

Schiffer: évente 200 milliárdot vontak ki az oktatásból 
Évente 200 milliárdot vontak ki az oktatásból, miközben a kormány 1500 milliárd forintért vásárolt 

bankokat és energiacégeket - mondta Békéscsabán Schiffer András. Szerinte az egészségügynek 300 

milliárd forint többletforrásra lenne szüksége. 

www.nol.hu 

 

NOL  

2016. január 20. 

 

Újabb négy szegedi iskola csatlakozott a tanárlázadáshoz 
Újabb négy szegedi iskola csatlakozott szerdán a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt 

leveléhez. Többek közt követelik, hogy a nevelést segítő iskolai alkalmazottak bérét is emeljék fel. 

www.nol.hu 

 

NOL  

2016. január 20. 

http://rd.hirkereso.hu/rd/22110811?url=http://propeller.hu/itthon/3185952-taxistuntetes-politikamentes-de-azert-felkertek-juhasz
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Bukhat az államtitkár, de a tanároknak ez kevés 
http://hvg.hu/itthon/20160121_herman_iskola_tiltakozas?s=hk 

2016. január 21., csütörtök, 06:30 Utolsó frissítés: 9 órája  

Szerző: Kálmán Attila  

Miskolci pedagógusok szerint bárhonnan indulhatott volna a tanárok mostani tiltakozása, 

mert országszerte súlyos a helyzet. A Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levele 

akkora üggyé dagadt, ami manőverezésre kényszerítheti a kormányt. Úgy tűnik, egy 

vezéráldozat már nem is elég. 

 

 

Nem érdekelte az életveszélyes tornaterem a Kliket 
A fideszes képviselő is hiába kérte, hogy szüntessék meg az életveszélyt a gyulai tornateremben. A Klik 

csak akkor reagált, amikor a nyilvánossághoz fordult. Az ellenzék a békéscsabai Klik irodája előtt 

tiltakozott. 

www.nol.hu 

 

Tanács István, Békéscsaba  

2016. január 20. 

 

 

Palkovics: A magyar hallgatók szinte kivétel nélkül állami ösztöndíjas 

képzésre járnak  
www.eduline.hu 

Palkovics Lászlót az önköltséges képzések árának nagyságáról kérdezték, az államtitkár pedig azt... Tovább » 

Drámaian csökken a felsőoktatásba felvettek száma az elmúlt évtizedben 
http://mfor.hu/cikkek/125429.html 

Kevesebb, mint egy hónapon belül jelentkezni kell a felsőoktatási intézményekbe, ennek apropóján 

érdemes megnézni hogyan alakult az elmúlt években a továbbtanulók száma. 

 

http://hvg.hu/itthon/20160121_herman_iskola_tiltakozas?s=hk
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Nem maradtak tanárok a Corvinus budai campusán  
www.eduline.hu 

 

Nincsenek már tanárok a BCE budai campusán, a diákok viszont még nem kerültek át a SZIE-hez. Tovább » 

 

 

 

Visszalépett a jelölt Kecskeméten, óriási fordulat a botrányos igazgatóváltási 

ügyben  
www.eduline.hu 

 

 

Újabb botrányos versre akadtak az alsósok tankönyvében  
www.eduline.hu 

 

 

Kósa Lajos szerint az oktatás átalakításának egy lényeges eleme csak most jön  

 www.eduline.hu 

Az ATV-ben volt vendég Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője, aki elmondta, az oktatási rendszer 

átalakítása még mindig tart. Szerinte nincs olyan rendszer, ami mindenkinek jó, ebben pedig a 

szakszervezeti elnök is egyetértett vele. De csak ebben. 

Filmpályázatot hirdettek egyházi iskolás tanulóknak  

 www.eduline.hu 

"Vissza akarom kapni a tanáraimat, az életemet!" - A diákok is csatlakoztak a 

tiltakozókhoz  

 www.eduline.hu 

Elege lett a feszült légkörből a budai szülőknek, csatlakoznak a 

hermanosokhoz  

 www.eduline.hu 

Még jelentkezhettek a Mathias Corvinus Collegium töriversenyére  

 Fegyveresek rontottak be az egyetemre, 3 ezer diák lehet veszélyben Pakisztánban  
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http://eduline.hu/kozoktatas/2016/1/20/tiltakozas_az_oktatasi_rendszer_ellen_diakv_CYV4RW
http://eduline.hu/kozoktatas/2016/1/20/tiltakozas_az_oktatasi_rendszer_ellen_diakv_CYV4RW
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http://eduline.hu/kozoktatas/2016/1/20/Elege_lett_a_feszult_letkorbol_a_budai_szul_OBWHLR
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http://eduline.hu/felsooktatas/2016/1/20/fegyveresek_pakisztani_egyetem_LPPDJ9


Veszélyben van a szegény gyerekeket segítő program? (Megyei, 2016.01.20 08:21) A 

pedagógusok szerencsére elhivatottan végzik a dolgukat, de a késlekedő fizetés kétségtelenül nem kevés 

bosszúságot okoz Egerben is. 

EGÉSZSÉG  

Ijesztő mélyszegénység a kórházakban (Radiológia, 2016.01.20 09:59) A beszállító 

cégek tönkremeneteléhez vezető út a kórházi dolgozók szegénységén, a kórházak pénztelenségén 

keresztül vezet. 

Továbbra is virágzik a hálapénzkultusz az egészségügyben (MagyarHírlap, 

2016.01.21 04:07) 

Ki fizet az egri kórház dolgozóinak? (Népszava, 2016.01.21 05:08) A szakszervezetek a 

járulékokkal együtt félmilliárd forint kifizetését várják 1500 dolgozó részére. 

CSALÁD 
 

A NŐK JOGAI 
 

 EMBERI JOGOK 

Rengeteg gyerekkel erőszakoskodnak Magyarországon 

http://www.atv.hu/belfold/20160121-rengeteg-gyerekkel-eroszakoskodnak-

magyarorszagon/hirkereso 

A rendőrségen összesen 354, a fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal összefüggő 

eljárás zárult le tavaly - írta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adataira hivatkozva a 

Magyar Idők csütörtökön.  

A statisztika szerint a 14 és 17 év közötti fiatalokkal szemben elkövetett szexuális bántalmazások 

közül a legtöbb, 77 esetben szeméremsértés miatt indult nyomozás, ezt követte a 

gyermekpornográfia miatt zajló 69 ügy lezárása, szexuális erőszak miatt pedig 55 eljárást fejezett 

be az ORFK. 

 

 

http://rd.hirkereso.hu/rd/22107857?url=http://www.heol.hu/cikk/647571
http://rd.hirkereso.hu/rd/22107857?url=http://www.heol.hu/cikk/647571
http://rd.hirkereso.hu/rd/22108591?url=http://www.radiologia.hu/belfoldi_hirek/14955
http://rd.hirkereso.hu/rd/22108591?url=http://www.radiologia.hu/belfoldi_hirek/14955
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113820?url=http://magyarhirlap.hu/cikk/45647/Tovabbra_is_viragzik_a_halapenzkultusz_az_egeszsegugyben
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113820?url=http://magyarhirlap.hu/cikk/45647/Tovabbra_is_viragzik_a_halapenzkultusz_az_egeszsegugyben
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113849?url=http://nepszava.hu/cikk/1083034-ki-fizet-az-egri-korhaz-dolgozoinak/
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113849?url=http://nepszava.hu/cikk/1083034-ki-fizet-az-egri-korhaz-dolgozoinak/
http://www.atv.hu/belfold/20160121-rengeteg-gyerekkel-eroszakoskodnak-magyarorszagon/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20160121-rengeteg-gyerekkel-eroszakoskodnak-magyarorszagon/hirkereso


Nem szabad azt sugallni a választópolgároknak, hogy véleményt 

nyilváníthatnak 

 http://444.hu/2016/01/20/nem-szabad-azt-sugallni-a-valasztopolgaroknak-hogy-velemenyt-
nyilvanithatnak 

  
 erdelyip  
 vélemény  

Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata ne pályázzon a 2024. évi nyári 

olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére? - A Kúria a kérdés hitelesítését megtagadta. 

 

Nem hitelesítette a Kúria az olimpiával és a Városligettel kapcsolatos 

népszavazási kérdéseket -Felülvizsgálati kérelem nyomán döntött a testület  

A Kúria megtagadta az olimpiával, valamint a Városligettel kapcsolatos népszavazási kérdések 

hitelesítését, megváltoztatva ezzel a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) határozatait - tudatta a 

legfőbb bírói fórum szerdán. 

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

 

Magyarország milliókat fizet ki a többszörös gyilkosnak 
NOL.hu-19 órával ezelőtt 

Többszörös gyilkosnak és piti bűnözőnek egyaránt ítélt meg kártérítést az emberi jogi bíróság a rossz 

magyarországi börtönviszonyok miatt. Az ítélkező fórumot ... 

Négy börtönt bővítenek, öt új is épülhet -Csóti András: Csökkent az elítéltek 

közötti erőszakos cselekmények száma, és öngyilkosságot is kevesebben 

követtek el közülük 
- See more at: http://magyarhirlap.hu/belfold#sthash.nbKN7Bt9.dpuf 

 

Konferencia a kisebbségi mediációról (Ügyvédvilág, 2016.01.20 11:45) Az LMBT mediáció 

egy szociálisan innovatív módszer hazai bevezetése című projekt zárókonferenciájára 2016. jan. 23-án 

kerül sor 

 

http://444.hu/2016/01/20/nem-szabad-azt-sugallni-a-valasztopolgaroknak-hogy-velemenyt-nyilvanithatnak
http://444.hu/2016/01/20/nem-szabad-azt-sugallni-a-valasztopolgaroknak-hogy-velemenyt-nyilvanithatnak
http://444.hu/author/erdelyip
http://444.hu/category/velemeny
http://magyarhirlap.hu/cikk/45563/Nem_hitelesitette_a_Kuria_az_olimpiaval_es_a_Varosligettel_kapcsolatos_nepszavazasi_kerdeseket
http://magyarhirlap.hu/cikk/45563/Nem_hitelesitette_a_Kuria_az_olimpiaval_es_a_Varosligettel_kapcsolatos_nepszavazasi_kerdeseket
http://magyarhirlap.hu/cikk/45563/Nem_hitelesitette_a_Kuria_az_olimpiaval_es_a_Varosligettel_kapcsolatos_nepszavazasi_kerdeseket
http://magyarhirlap.hu/#sthash.FrrtZXfd.dpuf
http://nol.hu/belfold/magyarorszag-milliokat-fizet-ki-a-tobbszoros-gyilkosnak-1585453
http://magyarhirlap.hu/cikk/45639/Negy_bortont_bovitenek_ot_uj_is_epulhet
http://magyarhirlap.hu/cikk/45639/Negy_bortont_bovitenek_ot_uj_is_epulhet
http://magyarhirlap.hu/cikk/45639/Negy_bortont_bovitenek_ot_uj_is_epulhet
http://magyarhirlap.hu/cikk/45639/Negy_bortont_bovitenek_ot_uj_is_epulhet
http://rd.hirkereso.hu/rd/22109469?url=http://jogaszvilag.hu/rovatok/napi/konferencia-a-kisebbsegi-mediaciorol
http://rd.hirkereso.hu/rd/22109469?url=http://jogaszvilag.hu/rovatok/napi/konferencia-a-kisebbsegi-mediaciorol


Csökkent, de még 127%-os a börtönök túlzsúfoltsága (Propeller, 2016.01.20 10:40) A 

büntetés-végrehajtás szakszerűen, törvényesen és kiválóan végezte a munkáját tavaly így értékelte a 

Belügyminisztérium rendészeti államtitkára a szervezet tevékenységét szerdán Budapesten. A büntetés-

végrehajtás évértékelő állománygyűlés....  

70 millióért kértek vizsgálatot arról, tényleg szórják-e a közpénzt  

http://vs.hu/kozelet/osszes/70-millioert-kertek-vizsgalatot-arrol-tenyleg-szorjak-e-a-kozpenzt-

0120 

Az állam átvilágította az állami erdészeteket, és pazarlónak találta őket. Az erdészetek erre 70 

millióért rendeltek egy másik átvilágítást. 

 

Majdnem mindig az adóhivatalnak ad igazat a bíróság (Faktor, 2016.01.21 04:19) 

Ötből négyszer az adóhivatal nyer a bíróságon, korábban 70 százalékban, most 80 százalékban nyerik 

meg az ellenük indított pert. 

 

Haldokló nőt semmiztek ki Mosonmagyaróváron (VS.hu, 2016.01.20 12:47) Az ügyvéd 

férfi haldokló testvére ingatlanait szerezte meg közös édesanyjuk segítségével négy éve. Vádat emeltek 

ellenük. 

 

 

KISEBBSÉGEK 

Jobban teljesítenek, mégis leszakadóban a romák 
hvg.hu-20 órával ezelőtt 

Míg a magyar társadalom nem roma tagjainak harmada egyetemre jár, a romáknak mindössze az ötöde 

jutott el az érettségiig, ami bár javuló arány, de kevés a ... 

Nem engedték be a Hír TV-t roma ülésre (Hír TV, 2016.01.20 21:28) Nem engedték be a Hír 

TV stábját az Országos Roma Önkormányzat által felügyelt Híd a munka világába foglalkoztatási 

szövetkezet szécsényi tisztújító küldöttgyűlésére. 

ORÖ-közgyűlés: jegyzőkönyvet kért be a hivatal  
 

http://rd.hirkereso.hu/rd/22108929?url=http://propeller.hu/itthon/3185886-csokkent-de-meg-127-os-bortonok
http://rd.hirkereso.hu/rd/22108929?url=http://propeller.hu/itthon/3185886-csokkent-de-meg-127-os-bortonok
http://vs.hu/kozelet/osszes/70-millioert-kertek-vizsgalatot-arrol-tenyleg-szorjak-e-a-kozpenzt-0120
http://vs.hu/kozelet/osszes/70-millioert-kertek-vizsgalatot-arrol-tenyleg-szorjak-e-a-kozpenzt-0120
http://vs.hu/kozelet/osszes/70-millioert-kertek-vizsgalatot-arrol-tenyleg-szorjak-e-a-kozpenzt-0120
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113828?url=http://faktor.hu/faktor-majdnem-mindig-az-adohivatalnak-ad-igazat-a-birosag?source=rss
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113828?url=http://faktor.hu/faktor-majdnem-mindig-az-adohivatalnak-ad-igazat-a-birosag?source=rss
http://rd.hirkereso.hu/rd/22109938?url=http://vs.hu/kozelet/osszes/haldoklo-not-semmiztek-ki-mosonmagyarovaron-0120?utm_source=hrkrs&utm_medium=rss&utm_campaign=main
http://rd.hirkereso.hu/rd/22109938?url=http://vs.hu/kozelet/osszes/haldoklo-not-semmiztek-ki-mosonmagyarovaron-0120?utm_source=hrkrs&utm_medium=rss&utm_campaign=main
http://hvg.hu/itthon/20160120_Jobban_teljesitenek_meg_leszekadoban_a_ro
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113349?url=http://mno.hu/ahirtvhirei/nem-engedtek-be-a-hir-tv-t-roma-ulesre-1324711
http://rd.hirkereso.hu/rd/22113349?url=http://mno.hu/ahirtvhirei/nem-engedtek-be-a-hir-tv-t-roma-ulesre-1324711
http://magyarhirlap.hu/cikk/45643/OROkozgyules_jegyzokonyvet_kert_be_a_hivatal


Mivel a hétfői közgyűlésről készült jegyzőkönyvet még nem juttatták el a Fővárosi Kormányhivatalhoz, a 

szervezet el sem kezdhette az Országos Roma Önkormányzat elnökének visszahívásáról is rendelkező 

döntés jogszerűségének vizsgálatát – tudta meg lapunk. 

- See more at: http://magyarhirlap.hu/#sthash.FrrtZXfd.dpuf 
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Csató Zsuzsa 
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