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 SZÁMOS PARTIUMI CÉG DOLGOZIK BE MAGYARORSZÁGI ÉPÍTŐTELEPEKRE

Fellendülőben az erdélyiek
anyaországi munkavállalása

Ismét virágzik az erdélyi szakmunkások magyarországi munkavállalása az 
építőiparban, a partiumi megyékből egyre több cégvezető szállítja munkás-
csapatát a határ túloldalán lévő munkatelepekre. Az erdélyiek magyaror-
szági munkavállalása a rendszerváltás utáni években élte aranykorát, majd 
hosszabb szünet következett, amikor a román állampolgárok számára a 
nyugat-európai országok is megnyitották a munkaerőpiacukat. Ez a trend 
mára sem csengett le, de ezzel párhuzamosan ismét egyre több erdélyi 
dolgozik Magyarországon, főleg az építőiparban, ahol az utóbbi öt-tíz évben 
látványosan megugrottak a bérek. Egy szilágysági cégvezető tapasztalatai 
alapján kiderül, az együttműködéssel az anyaországi nagyvállalatok és az 
erdélyi munkavállalók egyaránt elégedettek. 4.»

Határtalan munkaerőpiac. Az erdélyi építőipari munkások többsége itthon bejegyzett cégek alkalmazottaiként dolgoznak Magyarországon

Románia vezeti
az uniós halállistát
Romániában messze a legmaga-
sabb a koronavírusnak tulajdonít-
ható elhalálozási ráta az Európai 
Unióban, ami szakemberek szerint 
a hazai egészségügyi rendszert 
minősíti: nem sikeres a páciensek 
kezelése, nagy a komplikációk 
fellépésének kockázata. Mindez 
olyan körülmények között, hogy 
hamarosan elkezdődik az iskola, 
ami várhatóan növeli az esetszá-
mokat.  2.»

Kovács Gergely az
apostoli kormányzó
Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi 
György nyugalmazott gyulafehér-
vári érsek lemondását az örmény 
apostoli kormányzóságról, és 
kinevezte a tisztségre Kovács Ger-
gely gyulafehérvári érseket – kö-
zölte a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia az MTI-vel. 3.»

Folyamatosan nő
az államadósság
Több mint ezer euróval nő Romá-
nia egy főre eső állam adóssága 
az idei év végére, és meghaladja 
az 5000 eurót – ilyen mértékű 
növekedést az elmúlt öt évben 
összesen mértek. Az Európai 
Bizottság arra fi gyelmeztet, hogy 
Románia lesz az egyetlen uniós 
tagállam, amelyik nem fogja 
tudni kordában tartani az állam-
adósságot 2021-ben.  7.»

Összezár Bode körül
a kormányoldal
Miközben az ellenzék magyará-
zatot követel, sőt a szociáldemok-
raták Lucian Bode közlekedési 
miniszter lemondását követelik, 
miután az őt szállító autó sofőrje 
balesetet okozott, a kormányoldal 
– Klaus Iohannis államfővel az 
élen – nem látja okát a tárcavezető 
távozásának. Közben az ügyben a 
katonai ügyészség nyomoz, miu-
tán Bode sofőrje a kormányőrség 
alkalmazottja. 5.»

 » A munkások 
Magyarország 
bármelyik tele-
püléséről lega-
lább kéthetente 
haza tudnak 
térni Erdélybe, 
másrészt az ott 
megkereshető 
legalább ezereu-
rós nettó fi zetés 
kedvező, mert 
nem a munka-
vállaló fi zeti a 
szállást. 
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Magyarországi utazás:
vonattal lehet, busszal aligha  6.»

Kisfilmen az emberközelbe
hozott történelem  17.»
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