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SZAKSZERVEZET
A szakszervezet szerint a Hankook jogsértően bünteti a múlt havi sztrájkban részt
vett munkásokat

https://merce.hu/2019/04/17/a-hankook-jogsertoen-bunteti-a-mult-havisztrajkban-reszt-vett-munkasokat/
A Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének Dunaújvárosi Gumigyártók
Szakszervezete nevű alapszerve, mely a Hankook gumigyár dolgozóinak
érdekképviseletét látja el, a Facebookon számolt be a korábbi sztrájkban
résztvevő dolgozókat ért jogsértésekről.
Lépnek a tanárok: májusban ágazati sztrájkot hirdetnek

http://www.atv.hu/belfold/20190416-lepnek-a-tanarok-majusban-agazatisztrajkot-hirdetnek/hirkereso
Munkabeszüntetésre készülnek a tanárok – hangzott el az ATV Start című
műsorában. Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének
elnöke elmondta: választmányuk jóváhagyta a döntést, ezúttal pedig már
egynapos sztrájkra készülnek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
A kutatók szerint 40 éves kor felett, csak heti 3 napot kellene dolgozni

https://finomreceptek.com/a-kutatok-szerint-40-eves-kor-felett-csak-heti-3napot-kellene-dolgozni.html
A munkaidő és a pihenés közötti egyensúly betartása minden ember számára
fontos lenne, mert amilyen fontos a munka, ugyanolyan fontos a pihenés is.
Ahhoz, hogy a munkahelyünkön jól teljesítsünk kipihentnek kell lennünk.
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Európai egészségkártya Ausztriában dolgozóknak

https://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/europai_egeszsegkartya_ausztriaban_
dolgozoknak/2594489/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_cam
paign=hirkereso
A Magyarországon kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártyát kék kártyának
hívjuk. Az Ausztriában dolgozó magyarok a kinti munkaviszonyuk alapján
igényelhetnek hasonlót az osztrákoknál, ám ott nem állítanak ki külön kártyát
emiatt.
Megalakulhat az Európai Munkaügyi Hatóság

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/18093-megalakulhataz-europai-munkaugyi-hatosag
Nagy többséggel jóváhagyta az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) létrehozását
plenáris ülésén az Európai Parlament. Az ELA feladata főként az lesz, hogy
tájékoztatást nyújtson álláslehetőségekkel, letelepedéssel, munkavégzéssel
kapcsolatban, közvetítsen a több országot érintő jogvitákban, támogassa a
tagállami hatóságok közötti együttműködést, a fellépést a szociális és
munkaügyi szabályokkal való visszaélések ellen, segítse az EU-n belüli
méltányos munkaerő-mobilitást.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
A gyengébb forint menti meg Magyarországot a bérkatasztrófától?

https://www.portfolio.hu/gazdasag/a-gyengebb-forint-menti-megmagyarorszagot-a-berkatasztrofatol.320479.html?fbclid=IwAR1k02oUkDQO1sgJT77-Ywg7qjCZZrvS848Ux0vylZ7PYZTOClOGYDorhY
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Az elmúlt évek a jelentős béremelkedésről szóltak a magyar gazdaságban,
emiatt egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés: meddig tudják kigazdálkodni a
cégek a fizetésemeléseket? Ezzel kapcsolatban az MNB nemrég megjelent
Fizetési mérleg jelentésében van egy érdekes ábra, mely szerint hiába
emelkednek a bérek, az exportra termelő cégek számára azt jelentős részben
ellensúlyozzák más tényezők, többek között a forint tavalyi gyengülése. Vagyis
az exportcégek árversenyképessége ez alapján összességében nem romlott.
A kormányból csak Varga Mihály bízott a Matolcsy-rokon mára tönkrement
bankjában

https://nepszava.hu/3032903_a-kormanybol-csak-varga-mihaly-bizott-amatolcsy-rokon-mara-tonkrement-bankjaban
Varga Mihály tárcáján kívül az Orbán-kabinet egyetlen szerve sem bízott soha
egy fillért sem Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás mára
tönkrement bankjára.
Varga: a digitalizáció új távlatokat nyit gazdaságunk előtt

https://gondola.hu/cikkek/112875Varga__a_digitalizacio_uj_tavlatokat_nyit_gazdasagunk_elott.html
Az Ipar 4.0 program, amely a digitalizációs fejlesztéseket támogatja, az
újonnan létrehozott 5G koalíció és a Mesterséges Intelligencia Koalíció
kiemelt célja, hogy Magyarország az 5G fejlesztések, illetve a
mesterségesintelligencia-projektek és alkalmazások terén az európai
élvonalba kerüljön.
Szijjártó a gázbeszerzésről is tárgyalt a bolgárokkal

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/foldgaz-gazprom-emil-karanikolovbolgar-magyar-vegyes-bizottsag.682522.html
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Magyarország kulcsszereplőnek tekinti a délről érkező gázellátás kiépítésében
Bulgáriát, ezért arra számít, hogy a két ország kapcsolatait a jövőben az
energetikai kérdések fogják meghatározni - mondta a külgazdasági és
külügyminiszter kedden a Magyar-Bolgár Gazdasági Vegyes Bizottság második
ülése utáni sajtótájékoztatón az MTI szerint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Orbán Viktor és az iszlám

https://magyarhang.org/publicisztika/allaspont/2019/04/17/orban-viktor-esaz-iszlam/
Európában sok helyen félnek az iszlámtól, és ellenségesen néznek rá, de
Magyarország nem ilyen hely. Az iszlám a világ nagy lelki és szellemi alkotása,
amiről csak a tisztelet hangján lehet beszélni.
Mégis tovább harcol az MTA

https://hvg.hu/itthon/20190416_Megis_tovabb_harcol_az_MTA#rss
Az Akadémián belül kell maradnia az intézethálózatnak – erről döntött ma a
köztestület elnöksége, értesült a HVG. Az MTA elnöksége azt javasolja majd a
májusi közgyűlésnek, hogy ne hajoljon meg a kormány követelésének, és
maradjon az MTA keretein belül a tudományosintézet-hálózat – erről döntött a
ma ülésező elnökség, tudta meg lapunk a grémium egyik tagjától. Pontosabban
nem a köztestület, hanem egy alatta működő, de újonnan létrejövő szenátus
irányítaná azt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Retteghetnek a munkavállalók az RTL Klub új műsorában

https://24.hu/kultura/2019/04/16/rtl-klub-fonok-munka-beosztottmusor/?fbclid=IwAR2x1U8JgMn78gvA3b0oyv2XtXeAviOoLSWEIkS3ZskwlRy2DT
nk7sFl3xM
Április végén startol az RTL Klubon a Főnök inkognitóban című dokureality. A
vadonatúj műsorban a cégvezetők, tulajdonosok új kihívás elé néznek, ugyanis
álcázva magukat, új dolgozóként munkába állva figyelik meg, hogy mi minden
történik cégük egyes területein akkor, amikor a dolgozók úgy gondolják, hogy a
főnök távol van.
Itt a kivándorlás újabb lesújtó eredménye: több magyar születik Németországban,
mint pár magyar megyében

https://www.portfolio.hu/gazdasag/itt-a-kivandorlas-ujabb-lesujtoeredmenye-tobb-magyar-szuletik-nemetorszagban-mint-par-magyarmegyeben.1.321163.html?fbclid=IwAR3BPJUTuSJvMdJ5TjvjmjpqyfRBGzMl9hoS
kiPyFDIjbZljQrA2EwKBw44
Tovább emelkedett a Németországban élő magyarok száma, így 2018 végén
meghaladta a 210 ezer főt - derül ki a német statisztikai hivatal (Destatis)
hétfőn közölt adataiból. Ha egy kicsit a részletekbe nézünk, akkor mindenki
találhat magának muníciót az optimistától a pesszimistáig, hiszen évek óta nem
volt ilyen alacsony a növekedés üteme, vagyis egyre kevesebb magyar megy el,
közben viszont sosem született ennyi magyar gyermek az országban. Most
grafikonokon mutatjuk be, mit lehet tudni a Németországban élő magyarokról.
előtt a helyettes-államtitkárt, amint szolgálati
Ön is látja maga előtt a helyettes-államtitkárt, amint szolgálati motorcsónakjával
haltolvajok után veti magát?

https://hvg.hu/itthon/20190416_On_is_latja_maga_elott_a_helyettesallamtitk
art_amint_szolgalati_motorcsonakjaval_haltolvajok_utan_veti_magat?fbclid=I
wAR3zSgVnGvFT4hj3JIANwER24ebDurJ5sxFoXJKYuUKORs1j10d9Rq1kOoQ
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Nem? Pedig az agrárminiszter szerint "halászati őri, rendészeti feladatok miatt"
volt szüksége a tárca tisztségviselőinek a közpénzből tett kishajó-vezetői
vizsgára.

Itt a nagy átverős lista: weboldalak, melyeknek soha ne higgyen el semmit

https://hvg.hu/tudomany/20150119_atveros_weboldalak
Nem lesz kötelező munkanap a szombat, Koltai Róbert nem halt meg, és hiába
klikkel, nem fogja megkapni a kómából felébredt Schumacher első
videóinterjúját. Összegyűjtöttük azoknak az oldalaknak a listáját, amelyek
rendre átverik a felhasználókat. Sőt, azt is megmutatjuk, hogyan szúrhatja ki, ha
egy megbízhatónak tűnő oldalon lát kamugyanús cikket.
Semjén: az égő Notre Dame kifejezi a hitét megtagadó Franciaország tragédiáját

https://nepszava.hu/3032950_semjen-az-ego-notre-dame-kifejezi-a-hitetmegtagado-franciaorszag-tragediajat
"Én ebben egy tragikus szimbólumot látok. Az a Franciaország, amelyik
megtagadta - mint az egyház legidősebb leánya, úgy hívták régen
Franciaországot – saját történelmét, megtagadta önmagát, megtagadta saját
kereszténységét és hitét, ez az égő templom valahogy kifejezi azt az
apokaliptikus értékvesztést, aminek a nyugati világban tanúi lehetünk”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

