
külföldön vállalnak mezőgazdasági munkákat a hargita megyeiek

Pénzbegyűjtési idény
Többnyire Németországba, Svájcba, Svédországba, Dániába utaznak ki tavaszi idénymunkára tér-
ségünkből az emberek. A rövid idő alatt viszonylag jó jövedelemmel kecsegtető munkalehetőséget 
mindenki más-más úton próbálja megtalálni: egyesek ismerősökön keresztül, mások szakosodott 

közvetítőcégek révén kerülnek a külföldi mezőgazdasági farmokra. > 2. oldal

Külföldre induló idénymunkások. Sokan abban a reményben vállaltak munkát, hogy néhány hónap alatt akár az egész évre elegendő pénztartalékot megszerzik fotó: mihály lászló

Párttagság
és kompetencia

Azt tartja az egyik, némi szoc-
reál nosztalgiától csöpögő viccecske, 
hogy régen, ha okos voltál és törekvő, 
párttag lehettél; ezzel szem-
ben, ha ma párttag vagy és 
törekvő, akár okos is lehetsz. 
Eltekintve a viccecske nosztalgikus 
töltetétől, van némi igazság benne.
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 Sarány István

nehéz idők tanúi meséltek

„Elvittek 
a vagonokkal...”

„Annyi ember meghalt a láger-
ben, hogy azt ki sem lehet 

mondani. A kikapált gyomot a le-
vesbe tettük, hogy legyen valami sű-
rűsége, s még a földet is nyaltuk, úgy 
meg voltunk ehülve.” A szombaton 
Kányádon sorra kerülő hadifogoly- 
és veterántalálkozó két résztvevője, 
a 91 éves oroszhegyi Vass Áron és 
a 92 éves sükői Lázár Lajos tegnap 
délelőtt egy udvarhelyi kávé-
zóban frissen borotválkozva, 
fésülködve, vasalt ingben és 
rendruhában, fiatalos hévvel mesélt 
lapunknak a nehéz időkről.

50% feletti jelenlét

Hogyan dolgoztak 
a Hargita megyei 

honatyák?
Ami a parlamenti munkát illeti, 

átlagosan teljesítettek a Hargi-
ta megyei honatyák. A Közpoliti-
kák Intézete azt vizsgálta, ki hány-
szor szavazott, illetve ki mennyit 
dolgozott a parlamentben. Hargita 
megyéből Pál Árpád és Verestóy At-
tila neve került a toplistára: az IPP 
adatolása szerint a gyergyói 
képviselő és az udvarhelyi 
szenátor benne van a legkeve-
sebb törvénykezdeményezéssel ren-
delkező honatyák csoportjában. 

választható lehetőségek

Módosulhat  
a regadó

Várhatóan a június 1-jei kor-
mányülésen dől el, módosul-

nak-e a környezetvédelmi illetékre 
vonatkozó sürgősségi kormányren-
delet egyes előírásai. Ha igen, bár-
milyen használtautó-vásár-
láskor fizethetünk regadót 
pótló illetéket, de az is lehet, 
hogy a járműadó mellé egy újabbat 
is bevezetnek.

643Rajtoló munkálatok 
Csíkszeredában
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Bűnmegelőzési program: 
diákok rabszállítóban

munkaügyi ellenőrzés

Bűnhődik  
a közbirtokosság
Tizenegy személy illegális foglal-

koztatása miatt – a munkatör-
vénykönyv szigorúbb rendelkezései 
alapján – akár kétéves börtönbün-
tetést is kaphat a csíkpálfalvi közbir-
tokosság elnöke. A Hargita 
Megyei Területi Munkaügyi 
Felügyelethez május elejétől 
immár 9500 munkavállalói szerző-
dést jelentettek be.
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1233î
1 amerikai dollár USD 2,9224î
100 magyar forint HUF 1,5287ì

Szárhegyi községháza: 
korszerű kívül-belül
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