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SZAKSZERVEZET
Beszélgetős majális

https://nepszava.hu/3034280_beszelgetos-majalis
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Hosszú idő óta először ismét felvonulással kezdődik négy szakszervezeti
szövetség tagjainak részvételével az idei május elseje. A Kodály köröndön
gyülekezik negyed 11-től az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a
Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Szakszervezetek
Együttműködési Fóruma (SZEF) szervezeteinek tagsága. A menet 11-kor indul az
Andrássy úton a Városligetbe.
ÉSZT – MASZSZ – SZEF KÖZÖS SÁTOR A MUNKA ÜNNEPÉN

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18227-eszt-maszsz-szef-kozos-satora-munka-unnepen
A Kodály-köröndről 11.00 - kor induló felvonulás, valamint a Koós Károly
sétányon felállított 11.45-től a nagyszínpadon elhangzó beszédek után a
konföderációk közös sátorában és a környékén a Kós Károly sétányhoz és a
Városligeti tóhoz közel
Dura László Díj pályázati hirdetmény 2019.

https://szakszervezetek.hu/dura-dij/18158-dura-laszlo-dij-palyazatihirdetmeny-2019
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. meghirdeti a Dura
László diplomamunka pályázat 2019-et.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Munkapiaci barométer

https://nepszava.hu/3034282_munkapiaci-barometer
Így április végén - május elején már érdemes rátekinteni a hazai munkaerő-piaci
folyamatokra, és ha négy hónapot követően nem is lehet (nem is szabad) teljes
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értékű következtetéseket levonni, de néhány jelenségre talán felhívhatom a
figyelmet.
Állami segítség híján virágzik a gondozási feketepiac

https://nepszava.hu/3034266_allami-segitseg-hijan-viragzik-a-gondozasifeketepiac
A kormány nem lép, miközben az idősotthonokba egyre nehezebb bejutni: a
jelentkezők fele hamarabb meghal, mint hogy helyet kapna.
Április 1-jétől újabb béremelést hajtott végre az Auchan

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18224-tul-aprilis-1-jetol-ujabbjelentos-beremelest-hajtott-vegre-az-auchan
A januárban bejelentett bérfejlesztésen túl április 1-től újabb jelentős
béremelést hajtott végre az Auchan Retail Magyarország. Az 1150 vezető és
beosztott munkavállalót érintő, átlagosan 9 százalékos bérnövekedéssel 2
milliárd forintra nő az áruházlánc új javadalmazási rendszerébe 2019 folyamán
befektetett összeg. A vállalat bérpolitikájának a szakmai teljesítmény
elismerése mellett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának
támogatása továbbra is fontos eleme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Családok éve: több ezren kerültek az utcára

https://nepszava.hu/3034279_csaladok-eve-tobb-ezren-kerultek-az-utcara
Május elsején újra elkezdődnek a kilakoltatások. A kormány nem tárgyalt a
megoldási lehetőségekről.
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Mi az oka a nagy elvándorlásnak Magyarországról? - Íme, a válasz

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/hars-agnes-tarki-elvandorlas-podcastmillennium.683225.html
Nehéz megmondani, mennyien mentek el Magyarországról, de összességében
nem lehet drámainak nevezni az elvándorlást. Az viszont látszik, hogy az utóbbi
időben a diplomások körében ugrott meg nagyon a távozók aránya - mondta
Hárs Ágnes a Millennium Intézet által készített podcastban. A munkaerőhiány
okait viszont nem elsősorban az elvándorlásban, hanem sokkal inkább a magyar
gazdaság működésében kell keresni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Kína halálos ölelésére figyelmezteti Orbánékat az USA budapesti nagykövetsége

https://nepszava.hu/3034267_kina-halalos-olelesere-figyelmezteti-orbanekataz-usa-budapesti-nagykovetsege
Adósságcsapdába esik, aki felveszi tőlük a fejlesztési kölcsönöket.
Európa-párti győzelem Spanyolországban nehéz kormányalakítással

https://nepszava.hu/3034157_europa-parti-gyozelem-spanyolorszagbannehez-kormanyalakitassal
A spanyol parlamenti választáson ugyan előretört a szélsőjobb, ám az
eredmények reményt adhatnak az európai demokratáknak. Szocialista diadal
született, nehéz kormányalakítás következik.
Timmermans: Csak egy egységes Európa képes megállítani Trump „idiotizmusát”

https://nepszava.hu/3034290_timmermans-csak-egy-egyseges-europa-kepesmegallitani-trump-idiotizmusat
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„A Trump utáni világra akarunk gondolni, amelyben visszatérhet a szolidaritás
az Egyesült Államok és Európa között” – mondta az európai szociáldemokraták
listavezetője.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
A bérek növekedéséhez kötött nyugdíjról szerződött az országos Nyugdíjas
Parlament az MSZP-vel

https://nepszava.hu/3034215_a-berek-novekedesehez-kotott-nyugdijrolszerzodott-az-orszagos-nyugdijas-parlament-az-mszp-vel
Továbbá a civil szervezet fontosnak tartja az európai minimálnyugdíj
bevezetését.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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