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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Már a nyáron eldöntötték a 
megyei munkaerő-elhe-
lyező ügynökségnél, hogy 

szeptemberben felmérést készíte-
nek a megyében működő vállalko-
zások körében arról, miként látják 
az elkövetkező hónapokat, milyen 
kihívásokkal kell megküzdeniük, 
kénytelenek lesznek-e elbocsátáso-
kat végrehajtani, vagy meg tudják 
tartani alkalmazottaikat, esetleg 
még alkalmazni is tudnak. Az ügy-

nökségnél a felmérés ered-
ményei alapján pontosabb 
képet szerettek volna kapni 
arról, hogy mekkora támo-
gatási költségvetésre lesz 
szükségük az elkövetkező 

időszakban, illetve milyen 
átképzéseket és általuk fi nanszíro-
zott tanfolyamokat kellene indítani 
annak érdekében, hogy a személy-
zetbővítést tervező vállalkozások 
munkaerőt találjanak.

Lemondtak a felmérésről

A felmérést azonban előbb egy hó-
nappal elhalasztották, majd meg-
határozatlan időre lemondtak róla, 
ugyanis a vállalkozói szférában 
akkora a bizonytalanság még a kö-
zeljövőt illetően is, hogy értékelhe-
tetlen eredményt hozott volna, ami 
alapján nem lehetett volna tervezni. 
„Annyira instabil a helyzet, hogy 
úgy gondoltuk, nem fogunk olyan 
válaszokat kapni a cégektől, ame-

lyekre lehetne alapozni, mert saj-
nos még azt sem tudja senki, hogy 
holnap mi lesz” – fogalmazott a ki-
alakult helyzetről Jánó Edit, a Har-
gita Megyei Munkaerő-elhelyező és 
Szakképző Ügynökség osztályveze-
tője. Kérdésünkre elmondta, összes-
ségében a koronavírus-járvány miatt 

vált ennyire bizonytalanná a hely-
zet, illetve amiatt, hogy senki sem 
tudja, lesznek-e újabb járvány ügyi 
korlátozások, és ha igen, mikor, illet-
ve milyen jellegű intézkedéseket ve-
zetnek be, emiatt pedig a vállalkozá-
sok működtetői még az elkövetkező 
hat hónapra sem tudnak becsléseket 

mondani saját helyzetüket illetően, 
és tervezni sem tudnak. Az ügy-
nökség ettől függetlenül továbbra is 
kapcsolatban áll a megyében műkö-
dő cégekkel, de átfogóbb helyzetfel-
mérést egyelőre nem végeznek. „Úgy 
döntöttünk, hogy ezt a felmérést 
csak akkor fogjuk elvégezni, amikor 
valamilyen szinten stabilizálódik a 
helyzet az országban. Augusztus-
ban még úgy láttuk, hogy elkezdett 
működni a gazdaság, kezdtek új 
munkahelyek megjelenni, de azóta 
sok minden változott, és a korlátozá-
sok – még akkor is, ha nem teljesek 

– maguk után vonják a turizmuson 
és a vendéglátáson belül a szolgál-
tatások csökkenését” – fogalmazott 
Jánó Edit arról, hogy azóta ismét 
lejtmenetbe került a gazdaság. Egyre 
csak nő a munkanélküliség a megyé-
ben, és állásajánlatok ugyan még 
vannak, de sokkal kevesebb, mint a 
múlt év azonos időszakában – sorol-
ta az okokat az ügynökség illetékese.

Sötétben tapogatóznak a cégek
Olyan bizonytalan a helyzet a munkaerőpiacon, hogy felmérést sem érdemes készíteni

Nem lehet tiszta képet kapni. 
Egyre csak nő a munkanélküliség 
a megyében

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• V I G Y Á Z Z U N K  E G Y M Á S R A !

• Előbb elhalasztották, majd bizonytalan időre lemondtak a Hargita Megyei Mun-
kaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökségnél arról a felmérésről, amelyet a vállalko-
zások körében végeztek volna el a koronavírus-járvány rövid távú hatásairól. Az ok: 
akkora a bizonytalanság a munkaerőpiacon, hogy még a következő fél évre vonatko-
zó kilátásokat vizsgáló felmérés sem hozna értékelhető eredményt.
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Márton napján ki ludat nem eszik…
Szokásokban, népi jóslatokban bővelkedik a nap szentjének, a püspök és 
hitvalló Tours-i Mártonnak az ünnepe. Sok település névadója, templomok 
százainak a védőszentje. Vidékünkön Dicsőszentmártonban, Csíkszent-
mártonban és Homoródszentmártonban ülnek búcsút; nevét Nyárádszent-
márton is örökíti. A magyar királyok patrónusa volt, ma Magyarországé. 
Az egyháztörténelem első nem vértanú szentje a pannóniai Savaria, azaz 
Szombathely szülötte, apja római tribunus volt. Tizenöt évesen lépett be a 
hadseregbe. Tizennyolc évesen keresztelkedett meg. Feladta katonaéletét, 
diakónusként missziós tevékenységet végzett. A nép 371-ben püspökké 
választotta. A lovas katonák, kovácsok, fegyveröntők, takácsok, szabók, 
kikiáltók, koldusok, kádárok, foglyok, tímárok, szállodások, kalaposok, 
molnárok, vincellérek védőszentje. Emléknapjának régi és átmentett szoká-
sai legendájához, önzetlenségéhez, illetve a naptárban elfoglalt helyéhez 
kötődnek. Jelképe a koldus: Amiens város kapujában érte hasította ketté 
a köpenyét. Úgy tudni, püspökké választása elől egy libaólban próbált 
elrejtőzni, ám gágogásukkal elárulták őt. Innen a Márton lúdja kifejezés és 
a libasütés szokása. Aki ma ludat nem eszik, egész évben éhezik. Lóháton 
katonaként is ábrázolják. A népi időjóslás szerint olykor fehér lovon érkezik. 
Felkészülhetünk a havazásra, ami enyhe telet ígér. Régen a boltokban ezen 
a napon gyújtották meg a gyertyát. Ma, az advent előtti utolsó mulatónapon 
koccintsanak Márton poharával: az újbornak ő a bírája. (Molnár Melinda)
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