
SzárazSág éS fagy uralja a Hargita megyei vetéSterületeket

Aszály sújtotta övezetté
nyilváníttatnák a megyét

A talajban kialakult négyzetméterenként 120-140 literes, vetést veszélyeztető krónikus vízhiány 
miatt Hargita megye egészére aszály sújtotta övezetminősítést kért a szakminisztériumtól  

a megyei mezőgazdasági igazgatóság. A csapadékhiány miatt foghíjasan kikelt őszi vetéseket 
ráadásul még a fagykár is tovább tizedeli. > 8–9. oldal

Az aszály tizedeli az őszi vetést, és hótakaró sem védi a fagytól fotó: tamás attila

Minimálbér-
bonyodalmak

Több mint indokolt lenne az 
országos garantált minimálbér je-
lentős arányú megemelése, egyrészt 
azért, mert az állami költ-
ségvetésbe is nagyobb összeg 
folyna be a jövedelmi adó-
ból, másrészt, mert hozzájárulna 
a szürkegazdaság kifehérítéséhez.

3

     Hecser zoltán
idén nem indul

a tejfeldolgozó

Elhalasztott
üzemavató

A tervekkel ellentétben nem in-
dul újra a keresztúri vajgyár 

az év végéig, ugyanis nem sikerült 
előteremteni a tejüzem megvásárlá-
sához szükséges pénzössze-
get. A vajgyár működtetésére 
létrejött szövetkezet vezetője 
szerint márciusig biztosan várni kell 
a termelés indítására.

Nemzetközi 
zetelaki siker

Magyarországon – Kőszegen 
– rendezték meg november 

28–30. között a VII. Kárpát-me-
dencei Összmagyar Nem-
zeti Di ákbajnokság kézi-
labdatornáját. A tornát a 
zetelaki Dr. P. Boros Fortunát Gim-
názium lánycsapata nyerte.

Téli sportfelszerelések 
cserebere vására 542Guberálóbiztos  

szeméttárolók
Új parkolási rend
és rendetlenség
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hirdetés

nézeteltéréS a dánfalvi
Helyi tanácSban

Vita az
alpolgármesteri

tisztségért
Éles vitát eredményezett a csík-

dánfalvi helyi tanácsban az al-
polgármesteri tisztség betöltésének 
kérdése. A hét RMDSZ-es helyi 
tanácsos csak később nevesít je löl-
tet, a területi RMDSZ egy tele-
pü lésmenedzser révén segítené a 
ta nács munkáját, miközben a négy-
fős MPP-frakció egyik tagja máris 
át venné az alpolgármesteri 
teendőket. Két RMDSZ-es 
tanácsos visszaadta mandátu-
mát, hasonló lépést az MPP-sek is 
kilátásba helyeztek. 

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3505î
1 amerikai dollár USD 3,2504ì
100 magyar forint HUF 1,4490î
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 hargitanépe 

német önkénteSek
karácSonyi ajándéka

Csomagot hoztak,
élményt visznek
Két németországi szervezet tíz 

önkéntese karácsonyi ci pős-
do boz-ajándékokkal érkezett Csík-
ba, hogy személyesen adják 
át azokat a gyerekeknek. A 
Kászonok és Gyimesek után 
teg nap az erdőalji óvodába és isko-
lába látogattak.
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