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Még marad az óraátállítás
Olybá tűnik, hogy egyelőre nem szűnik meg

B Á L I N T  E S Z T E R

Az Európai Unió lakosságának 
elsöprő többsége azt szeret-
né, ha a mostani lett volna 

az utolsó óraátállítás, ám nagyon 
kevés annak a valószínűsége, hogy 
2022 előtt elfeledhetnénk, létezik 
téli és nyári időszámítás. Az ok: a 
vonatkozó tervezet elakadt az EU 
intézményeinek útvesztőiben. Mint 
ismeretes, az Európai Bizottság által 
2018-ban kezdeményezett közvéle-
mény-kutatás eredményei szerint 
az Unió lakosságának 84 százaléka 

mondta azt, hogy nem szeretné töb-
bé évente kétszer előre-hátra állít-
gatni az óráját.

Elegük van az óraátállításból

A megkérdezett romániaiak 78 szá-
zaléka egyetért az óraátállításról való 
lemondással. A Politico.eu brüsszeli 
hírportál a mostani óraátállításra 
időzített cikkében emlékeztet, hogy 
bár a legtöbb válaszadó németorszá-
gi volt, az idén július elsején elrajtolt 
német EU-elnökség alatt nem tettek 
túl sok lépést az ügy előremozdítása 
érdekében.  Mint írják, jelen pillanat-
ban az európai intézmények egymás-

ra mutogatnak, amikor arról van szó, 
hogy továbbvigyék az elakadt ügyet. 
„Covid, Brexit, EU-büdzsé, nagyon 
sok mindenről kell most egyeztetni, 
de többet vártunk a német elnökség-
től, fi gyelembe véve a németek által 
mutatott érdeklődést” – nyilatkozta 
a portálnak Johan Danielsson 
svéd szocialista európai par-
lamenti képviselő, aki a kez-
deményezés jelentéstevője.
A cikk emlékeztet: az EU nem 
tudja előírni a tagállamok 
számára, hogy a téli vagy a 
nyári időszámítást válasszák, de tud 
enyhíteni a jelenlegi szabályozáson, 
megadva az országoknak a válasz-
tás szabadságát. A kezdeményezés 
viszont elakadt. Az Európai Parla-
ment ugyan tavaly rábólintott, ám 
az Európai Tanács azt kérte, hogy az 
Európai Bizottság készítsen részletes 
hatástanulmányt, mielőtt további lé-
pések történnének. Ezt a tanulmányt 
viszont azóta sem mutatták be. 
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• Elakadt az Európai Unió intézményeinek 
útvesztőiben az a tervezet, miszerint a mosta-
ni lett volna az utolsó óraátállítás, ezért nem 
valószínű, hogy 2022 előtt választhatnánk a 
téli vagy a nyári időszámítás közül.

K O V Á C S  E S Z T E R

A koronavírus-járvány megfékezésé-
re október 19-én bevezetett újabb 

szigorítások miatt ismét partvonalra 
szorult vendéglátósoknak és a szak-
mában dolgozóknak kínál lehetőséget 
a székelyudvarhelyi inkubátorház. Az 
iparág évek óta munkaerőhiánnyal 
küszködik, folyamatosan magas a 
fl uktuáció, ezért a munkaerő betanítá-
sára, iskoláztatására sokszor nincs is 
lehetőség. Pontosan ezt a hiányt pótolja 
a Vendéglátós Iskola névre keresztelt 
képzéssorozat, amelynek célja az ud-
varhelyi vendéglátásban dolgozók (fel-
szolgálók, pincérek, pultosok, étterem-
vezetők) tudásanyagának bővítésre. 

Kommunikáció és idegen nyelv

Az október 26-án rajtoló programban 
elsősorban kommunikációs és idegen 
nyelvi képzésen vesznek részt az érdek-
lődők. „Hogy miért kommunikáció és 
miért idegen nyelv? Mert abban, hogy 
egy vendég milyen »szájízzel« távozik 
egy vendéglátótól, a minőségi ételek 
mellett legalább akkora szerepe van a 
vendégekkel való kommunikációnak 
is. Ahhoz, hogy a vendég benyomása 
pozitív legyen, elengedhetetlen, hogy 
a nyelvezetünk udvarias, előzékeny 
legyen. És azt sugallja, hogy ő fontos 
nekünk” – magyarázzák a szervezők. 
Ebben segít majd a részvevőknek 
Szabó Attila, aki a Székelyudvarhelyi 
Egyetemi Központ kommunikációs 

osztályvezetője. Ugyanígy kiemelten 
fontos (lenne), hogy a kiszolgálás több 
nyelven folyjon: Márton Mária tolmács 
és idegennyelv-tanár hasznos 
és udvarias kifejezésekkel, 
struktúrákkal gazdagítja a 
részvevők román- és angol-
nyelv-tudását. A képzésre 
egyelőre 15 főt tudnak fogad-
ni, ezért a jelentkezőkből a 
regisztráció után választot-
ták ki a részvevőket a szerve-
zők. Mint megtudtuk, a szelekciónál 
csupán egy szempontot tartottak fon-
tosnak, hogy minden vendéglátó egy-
ség kapjon lehetőséget a részvételre.

Vendéglátós Iskola, a legjobbkor
• Ma kezdődik a Vendéglátós Iskola a székelyudvar-
helyi Hargita Business Centernél. Az ingyenes képzés 
nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen a járványhelyzet 
okozta újabb szigorítások idején hasznosan tölthetik 
idejüket azok a vendéglátásban dogozó munkavállalók, 
akik most nem tudnak dolgozni.

Honlapom a holnapom – 
volt érdeklődés

Ötvenegy udvarhelyszéki vállal-
kozás és/vagy szolgáltató kap 
ingyen saját honlapot a HBC, a 
székelyudvarhelyi Regionális 
IT Fejlesztési Projekt keretében 
működő U-Hub Udvarhelyszéki 
IT&C Közösség és Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatala 
által meghirdetett Honlapom a 
holnapom nevű programban. A 
kezdeményezést tavasszal indí-
tották, amikor kiderült, hogy a 
megváltozott piaci elvárásoknak 
sok vállalkozó (a helyiek mintegy 
fele) azért sem tud eleget tenni, 
mert nincs saját honlapja. A 
programra pályázók 2500 lej 
értékű csomagot nyertek el.

A N T A L  E R I K A

A statisztikai adatok szerint legin-
kább azok válnak munkanélkü-

liekké, akik csupán általános iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, míg a 
felsőfokú végzettségűek, illetve azok 
között, akik posztliceális képzést vé-
geztek, a legkevesebb a munkanél-
küli. Azoknak a személyeknek, akik 
szakmájukon belül nehezen vagy egy-
általán nem találnak munkahelyet, a 
hivatal különböző szakmai képzése-
ket szervez, novemberben országos 
viszonylatban 120 tanfolyamot.

Szeptemberben és októberben Csík-
szeredában biztonsági őröket és hu-
mánerőforrás-referenseket, Székely-

udvarhelyen kereskedelmi dolgozókat 
és könyvelőket, Gyergyószentmikló-
son kereskedelmi dolgozókat képez-
tek, Székelykeresztúron hivatalos 
nyelvű kommunikációt, vagyis román 
nyelvet tanítottak. Novemberben a 
csíkszeredai munkakeresőket 
a román nyelvtanfolyamra 
várják, Székely udvarhelyen 
kereskedelmi dolgozót, Ma-
roshévízen építőipari mun-
kást, Gyergyószentmiklóson 
hegesztőt képeznek a Harg-
ita Megyei Munkaerő-elhelye-
ző Ügynökség szervezésében.

Maros megyében novemberben 
szakács-, közbeszerzési szakértői, 
báros-, szobalány-, pizzasütő-, fod-
rász- és panzió-ügyvezetői képzést 
tart az ügynökség. 

Szakképzések járványidőben
• A Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség 5910 
munkanélkülit tartott nyilván szeptember végén, közülük 
2131 személy jogosult a munkanélküli-segélyre, míg 3779 
nem részesül semmilyen támogatásban. Az országos és 
a megyei kimutatások szerint is a falun élők közül kerül 
ki a legtöbb munkanélküli, míg a városon élők valamivel 
könnyebben el tudnak helyezkedni.

Elmaradhatnak a félévi dolgozatok

• RÖVIDEN 

Nagyszabású változások várhatók a 2020–2021-es 
tanévben Monica Anisie oktatási miniszter múlt hét 
végi bejelentése szerint. A tanügyi tárca vezetője egy 
televíziós műsorban kilátásba helyezte, hogy elmarad-
hatnak a félévi dolgozatok, a tantárgyversenyek pedig 
az online térbe költözhetnek. Mint részletezte, miután az 
elmúlt napokban megugrott a koronavírussal fertőzöttek 
száma és az iskolák sorra kénytelenek a vörös forga-
tókönyvet alkalmazni, vagyis a tanórák az online térbe 
költöznek át, előfordulhat, hogy idén nem lesznek félév 
végi dolgozatok. Így jártak el – mint ismeretes – tavasszal 
is, amikor nem volt lehetőség a dolgozatírásra. Ami pedig 
a tantárgyversenyeket illeti, Anisie elmondása szerint 
megvizsgálják, hogy megvalósítható-e ezek megszerve-
zése az online térben. Szó van ugyanakkor arról is, hogy 

legyenek rövidebbek a tanórák, hogy a diákok minél 
kevesebbet üljenek a számítógép előtt, egyes tantárgyak 
esetében lemondhatnak bizonyos fejezetek leadásáról, és 
szóba került a multidiszciplináris oktatás is. Ugyanakkor 
a kormány által elfogadott jogszabály szerint a megyei 
vészhelyzeti bizottságok vonatkozó határozatában 
megszabott időszaktól függ, hogy hány fizetett szabad-
nap jár a koronavírus-járvány miatt bezárt bölcsődékbe, 
óvodákba és iskolákba járó gyerekek szüleinek. Az in-
tézkedés azokra a szülőkre is érvényes, akiknek gyereke 
a házi- vagy szakorvos által igazolt krónikus betegsége 
miatt vesz részt online oktatásban. A kormány döntése 
értelmében ugyanakkor a sárga és vörös forgatókönyv 
esetén csak akkor jár fizetett szabadnap a szülőknek, ha 
távmunkára nincs lehetőség. (Bálint Eszter)




