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SZAKSZERVEZET
Az Orbán-kormány elárulja a munkavállalókat

https://hirklikk.hu/kozelet/mszp-az-orban-kormany-elarulja-amunkavallalokat/351135/
Varga László MSZP-s képviselő az Országgyűlésben hétfőn napirend előtti
felszólalásában arcpirítónak nevezte, hogy miközben a múlt héten Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter egy befektetői ebéden méltatta a Suzuki
magyarországi tevékenységét, a hazai Suzuki-gyárban hónapok óta "lábbal
tiporják" a munkavállalói és szakszervezeti jogokat, a szakszervezeti szövetség
delegációját nem engedik be a gyár területére.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
A fizetés egy részét megtakarítási számlára utaltatná az ÁSZ elnöke

https://24.hu/kozelet/2019/06/03/megtakaritas-aszelnok/?fbclid=IwAR01ZqDDrw9PJohjpiW16HZ6Hkt_REHENMLecI7I0iEcd7ITnsnK
8183zFY
A Világgazdaságnak adott interjút Domokos László, az Állami Számvevőszék
elnöke (ÁSZ), aki szerint a mostani helyzetben a kormányzatnak meg kellene
fontolnia, hogy a saját maga tartalékolásán túl a lakossági megtakarítások
előmozdításában is konkrét lépéseket tegyen.
Menstruációbarát munkahely? Az meg milyen?

https://wmn.hu/wmn-life/50856-menstruaciobarat-munkahely-az-meg-milyen
Amikor először mondtam a kollégáknak a Hintalovon Alapítványnál, hogy
menstruációbarát munkahely leszünk, egy pillanatra megfagyott a levegő.
Ültünk tízen lányok (nők, asszonyok) az asztal körül, és láttam rajtuk, hogy azt
mérlegelik, vajon ez azt jelenti-e, hogy mostantól átmegyünk hippibe, egymás
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kezét fogva reggelente körbeállunk, termékenységi dalokat dúdolgatva
virágkoszorúval köszöntjük azokat, akik épp menstruálnak, vagy azt kérem,
hogy hangoljuk össze a ciklusainkat. Esetleg innentől kiközösítjük azokat, akik
valami miatt épp nem menstruálnak? Dr. Gyurkó Szilvia írása.
Havi 14 ezret keres a dolgozó autista

http://www.borsonline.hu/aktualis/havi-14-ezret-keres-a-dolgozoautista/133110?fbclid=IwAR1CKnE4IArwoWdXuvhtRoi3veUVswRLCAnOjl1FEQFlJG9wV_rxivkPac
Egy békéscsabai édesanya kétségbeesetten fordult a nyilvánossághoz 47 éves
autista lánya miatt, aki április óta egy megváltozott jogszabály miatt már csak
feleannyit keres, mint előtte. Havi 14 ezer 256 forintot kap szőnyegszövőként.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Ez vár a magyar gazdaságra, a bérekre és az árakra

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/gki-lassul-a-novekedes.685390.html
A GKI Gazdaságkutató 3,5-ről 4 százalékra emelte idei GDP-prognózisát a
kedvező negyedéves adat hatására, ugyanakkor úgy látja, hogy az első
negyedévben csúcsára ért a magyar növekedés, az év hátralevő részében
lassulás várható.
Mi lesz a magyar nyugdíjakkal? Öt radikális javaslat érkezett

https://www.portfolio.hu/gazdasag/mi-lesz-a-magyar-nyugdijakkal-ot-radikalisjavaslaterkezett.326469.html?fbclid=IwAR112oFgloxHGJMHEW8TaOoAQQIdhQufVRP
MMEH1skOIS1ftgVVDzMjuQyg
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Öt kérdésről kezdeményez országos népszavazást az Országos Nyugdíjas
Parlament - jelentette be a szervezet hétfőn közleményben. Ha megvalósulnak
a javaslatok, akkor az alapjaiban írhatja át a nyugdíjak számítási módját is.
Több mint 13 milliárd forint megy ukrán, orosz nyugdíjasokra

https://24.hu/belfold/2016/06/30/tobb-mint-13-milliard-forint-megy-ukranorosznyugdijasokra/?fbclid=IwAR21A0eeKuwizReqj2jnGSj2IxNAsd_UJB0at2ILK9bWg
TnBjMVYAUW0-10
Egy 53 éves egyezmény alapján jár nekik.
1,27 milliárd forintot ad a kormány egy német cégnek, mert 80(!) új munkahelyet
teremt

https://merce.hu/2019/06/04/127-milliard-forintot-ad-a-kormany-egy-nemetcegnek-mert-80-uj-munkahelyet-teremt/
Hozzátette még: a vállalat 1,27 milliárd forint befektetési támogatást kap, a
kormányzati segítséget pedig azzal indokolta, hogy a beruházó a legkorszerűbb
gyártóeszközöket és robottechnológiát telepíti az acélszerkezeteket gyártó
csarnokba, és 80 új munkahelyet létesít.
Hitelért házasodnának a babát váró párok

https://nepszava.hu/3038301_hitelert-hazasodnanak-a-babat-varo-parok
Nagy a várakozás a babaváró hitellel kapcsolatban mind a bankok, mind az
ügyfelek részéről, ám nem biztos, hogy mindenkinek bejön a számítása.
A tehetősebbeknek segítség, másoknak csak álom a falusi csok

https://nepszava.hu/3038320_a-tehetosebbeknek-segitseg-masoknak-csakalom-a-falusi-csok
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Csak az előnyösebb körülmények között lévő térségekben hozhat fejlődést az új
állami támogatás. A piac már beépítette az árakba a pluszösszeget.
Teniszversenyt hoznának Budapestre: 20 milliárdot költene rá a kormány

http://www.atv.hu/belfold/20190604-teniszversenyt-hoznanak-budapestre-20milliardot-koltene-ra-a-kormany/hirkereso
A kormány támogatja hogy a Magyar Tenisz Szövetség a Nemzetközi Tenisz
Szövetségnél megpályázza a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es ITF FED Kupa
Döntő budapesti megrendezését, az erről szóló kormányhatározat hétfőn jelent
meg a Magyar Közlönyben.
A magyar Audira is csapást mér Trump legújabb húzása

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/trump-autoipar-kereskedelmihaboru-vedovam-audi.685465.html
Donald Trump saját magához képest is megdöbbentőt lépett, amikor pénteken
bejelentette: 5 százalékos vámot vet ki a teljes mexikói importra június 10-től,
és a mérték októberig minden hónapban 5 százalékponttal emelkedik, amíg
Mexikó nem fékezi meg az Egyesült Államokba irányuló illegális migrációt.
Ez már nekünk is fájni fog - riadót fújtak az amerikai bankok

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/bank-riasztas-trump-kereskedelmihaboru-gdp-gazdasag.685428.html
A Wall Street legnagyobb befektetési bankjainak szakértői riadót fújtak.
Szerintük ha Trump tovább feszíti a húrt, akkor jöhet a recesszió az amerikai és
a globális gazdaságban is.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖZÉLET
A tudományos szabadságot érő támadások miatt költözött Svédországba egy
magyar tudós

https://444.hu/2019/06/03/a-tudomanyos-szabadsagot-ero-tamadasok-miattkoltozott-svedorszagba-egy-magyartudos?fbclid=IwAR3koJGefv9R_t7MzTEFeiOOCvVBjfoy74z1_e7bKxJogFG2eSTai
NG8_ro
Egy új kutató leigazolását jelentette be pár nappal ezelőtt honlapján a
svéd Linköping Egyetem (LiU). És mint a cikk címéből azonnal kiderül, az új
kutató politikai okokból érkezett az egyetemre: hazájában azt kellett megélnie,
hogy a hatalom elnyomja a tudomány szabadságát.
Speciális egység vizsgálja a Strache-ügyet

https://infostart.hu/kulfold/2019/06/03/specialis-egyseg-vizsgalja-a-stracheugyet
Különleges egységet hoztak létre az osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatalban a
vádhatóság nyomozási munkájának támogatására a Heinz-Christian Strache
szabadságpárti alkancellár és Johann Gudenus frakcióvezető lemondásához
vezető Ibiza-videó ügyében - értesült az APA osztrák hírügynökség hétfőn.
Orbán megint a tenyeréből etette a Néppártot?

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/orban_megint_a_tenyerebol_etett
e_a_neppartot.685475.html
Úgy tűnik, nem forszírozza az Európai Néppárt a Fidesz kizárásnak ügyét: a
pártcsalád európai parlamenti frakciójának alakuló ülésén teljes jogú tagként
vesz rész a magyar kormánypárt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Lefoglaltatná a Viking Sigynt a dél-koreai külügy

https://nepszava.hu/3038355_lefoglaltatna-a-viking-sigynt-a-del-koreai-kulugy
A Korea Times szerint a magyar kormány tette lehetővé a Viking számára, hogy
azonnal folytassa a hajóútját a tragikus baleset után.
Egyre nagyobb bajban az Átrium, több előadást is le kellett mondaniuk

https://24.hu/kultura/2019/06/04/atrium-kultur-tao-tamogatas-szindarabbezaras/
Május közepén derült ki, hogy a 2018. november 13. előtti törvény szerint járó
218 millió forintos taotámogatásból 50 millió forintot ítéltek meg az Átrium
színház részére. Ez azt jelenti, hogy a 2018-as taoösszeg 77,1 százalékát, 168
millió forintot a színháztól a minisztérium elvette.
Köztársaságból a hűbériségbe

https://nepszava.hu/3038325_koztarsasagbol-a-huberisegbe
Sérülnek a szabad választások és a polgári szabadságjogok. Az anyagi források
elosztása, a médiaviszonyok és a jogalkalmazás szempontjából nincs egyenlő
játéktér. A rendszert semmilyen jelzős szerkezettel ellátva sem lehet
demokráciának nevezni – állapítja meg a V21 (Vélemény, Választás, Változás –
az új évszázad Magyarországáért) csoport látlelete.
Emiatt nem biztonságos az atomerőmű - mellbevágó tények

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csernobil-hbo-atomeromuellatasbiztonsag-baleset-kockazat.685296.html
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Az HBO Csernobilról készített minisorozatnak, egy új amerikai elemzésnek és a
legfrissebb „be nem tervezett” paksi reaktorproblémáknak is ugyanaz a
mondanivalója: újra kellene gondolni az egész nukleáris energiaipart.
Szupermarket tetején termeli a zöldségeket egy kanadai áruházlánc

http://www.erdekesvilag.hu/szupermarket-tetejen-termeli-a-zoldsegeket-egykanadai-aruhazlanc/?fbclid=IwAR2FOX9YuXTer2y3yr46KWhXsxrxKNkTYIQqde8r1yPuYwcUDAYiBhjL0U
Egy montreali szupermarket olyan zöldségeket és gyümölcsöket kezdett árulni,
amelyeket az épület tetején termesztenek.
Ez a három lány feltalálta a szívószálat, ami kimutatja, ha drogot tettek az italodba

https://www.magyarorszagom.hu/drog-azitalban.html?fbclid=IwAR1TAXNqjzqsbkMIvNWwsG_sSFBmEjaDqmJNRt6fABdR
RPj-oczlF7Jb7qY
A lányok azzal a céllal alkották meg ezt a hihetetlen találmányt, hogy a
segítségével kevesebb nő lesz nemi erőszak áldozata. Az eszköz még csak a
tesztelési időszakban van, de a lányok remélik, hogy hamarosan
tömeggyártásban is megjelenik majd a termék, így minden hölgy nyugodtan
bulizhat majd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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