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Csíkszék

Pofátlan áremelések
Sokan próbálnak nagyobb haszonra szert tenni

A N T A L  E R I K A

T öbb olvasónk is jelezte, hogy 
kétszeresére emelkedett pél-
dául a citrom, a krumpli, a vaj 

ára, ugyancsak dupla árat kérnek a 
kisebb boltokban a fertőtlenítősze-
rekért, az egészségügyi szeszért, de 
az alapélelmiszernek számító liszt, 
cukor, olaj is drasztikusan megdrá-
gult. A hentestermékek nem egy-két 
lejjel, de tíz, tizenöt lejjel is többe 
kerülnek, mint az előző héten.  

A jóérzésen múlik

A fogyasztóvédelem nem tud ebbe 
beleszólni, nincs rá törvényes lehető-
sége. Mert például ha a törvény meg-

engedi, hogy 0 és 30 százalék közötti 
vagy ennél is nagyobb haszonnal for-
galmazzanak különböző termékeket a 
kereskedők, akkor csak rajtuk múlik, 
a jóérzésen, hogy mennyire élnek ez-
zel a lehetőséggel – magyarázta Liviu 
Todoran, a fogyasztóvédelmi hivatal 
Maros megyei igazgatója. Hozzátette, 
erkölcsileg nem tehetnék meg, hogy 
megdrágítsák az alapélelmiszereket 
vagy a fertőtlenítőszereket, a jóér-
zés ezt tiltja, de a törvény még nem. 
Nagyon sokan telefonálnak, jelzik a 
drágulásokat, panaszkodnak, hogy 
egyik napról a másikra megugrottak 
az árak, amit egyébként ők is tapasz-
talnak – mondta, majd arra hívta fel 
a fi gyelmünket, hogy a nagy bevásár-
lóközpontokban, ahol szervezetten 
működik minden, nem drágítottak. 
„Csak a kisboltokban ugrottak az árak 

hirtelen az égig, a kiskereskedők kö-
zül sokan kihasználják a helyzetet, 
visszaélnek azzal, hogy az emberek 
tartalékolni szeretnének” – fogal-
mazott az igazgató. Az egyik nagy 
bevásárlóközpontból meg is erősí-
tette egy olvasónk, hogy semmi nem 
drágult, mindennek – alapélelmi-
szernek, zöldségnek, gyümölcsnek, 
ipari terméknek, tisztítószernek – 
ugyanannyi az ára, mint az utóbbi 
egy hónapban.

Liviu Todoran továbbá elmond-
ta, naponta három csoport indul 
el Maros megye három irányába, 
hogy ellenőrizze, minden vállalat, 
szolgáltató betartja-e a bezárásra 
vonatkozó intézkedést. A vendéglő-
ket, kávézókat, szépségszalonokat 
ellenőrzik, és ahol nem zártak be, ott 
szükség esetén a rendőrség segítsé-
gét is igénybe veszik, hiszen a mun-
kájukat végző ellenőrök is ki vannak 
téve a fertőzés veszélyének, és „ahol 
a törvényt nem tartják tiszteletben, 
ott az elővigyázatosságra sem fi gyel-
nek” – tette hozzá az igazgató. Aki 
nem tartotta be a rendkívüli intéz-
kedést, az sokat kockáztat: a bírság 
1000 lejtől 70 ezer lejig terjedhet.

Hiába jelzik a hatóságok, 
hogy nem lesz ellátási hiány, 
az emberek nem hiszik el

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N  
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Udvarhelyszéken 119 vendég-
látó egységet érintett a kor-

mány által hozott intézkedés. 
Nagy Levente, az Udvarhelyszéki 
Vendéglátók Szövetségének elnö-
ke elmondta, a városvezetéssel 
együttműködve felkészítették az 
éttermeket a bezárás eshetőségére. 
A felfüggesztés anyagi következ-
ménye valóban elkeseríti a tulaj-
donosokat, de a vírus terjedésének 
megfékezése szempontjából fontos 
lépésnek tartja az állam részéről 
a bezárást. „Nem kilátástalan a 
helyzet, amelyik vállalkozás felké-
szült erre a lépésre, az gond nélkül 
át fogja vészelni ezt az időszakot.” 
Két székelyudvarhelyi vendéglá-
tó egység tulajdonosa hozzátette, 
mindkettő esetében rendelkeznek 
házhoz szállítási szolgáltatással, 
de a helyszínen is ki tudják szol-
gálni a vendégeket: „a drive&go 
szolgáltatással az ablakos kiszol-
gálás is működni fog nálunk”. A 
környékbeli egységek működési 
engedélye attól függ, ki hogyan 
váltotta azt ki a jelenlegi helyzetre 
való tekintettel, de az önkormány-
zattal való megegyezés értelmé-
ben a kiszállítás este legkésőbb 
tizenegy óráig fog működni.

A szentegyházi Rustik Étteremben 
az elmúlt napokban már érzékelhető 
volt a változás szele. Elmondásuk 
szerint fel voltak készülve a gyöke-
res változásra, mivel már szemmel 
láthatóan egyre kevesebben látogat-
ták az éttermet. A személyzet csök-
kentésével egyenesen arányosan a 
menüben található választékot is 
csökkentették, így kevesebb ételből 
gyorsabban ki tudják szolgálni a 
vásárlókat. Még a felfüggesztési ha-
tározat megjelenése előtt meghozták 
a szükséges intézkedéseket, így nem 
érte őket meglepetésként a hír. „Csak 
a házhoz szállítási szolgáltatásunk 
maradt érvényben, amelynek prog-
ramját már meg is változtattuk, 12-től 
este 21 óráig” – emelték ki.

Egyetértés

A gyergyószentmiklósi K&K Bist-
ro tulajdonosa úgy reagált, ha eny-
nyire súlyos a helyzet, nem véletlen 
az ilyen jellegű egységek bezárása. 
Ugyanakkor méltatta a házhoz szál-
lítási szolgáltatás megtartását, így 
rendeléseket tudnak majd felvenni, 
kizárólag elvitelre: „a kiszolgálá-
sunk megmarad ablakos formában, 
az előzetes telefonos rendelést pedig 
az étteremnél tudjuk átadni a vásár-
lóknak”. A bisztró nyitvatartásával 
kapcsolatban Keresztes Attila hang-
súlyozta, az igények fogják majd ala-
kítani a programot, hiszen túl korai 
még behatárolni a rendelések gya-
koriságát. „Alig jött ki a határozat a 
korlátozott működést illetően, szóval 
még mi sem tudjuk, milyen protokoll-
nak, esetleg higiéniai előírásoknak 
kell hosszú távon megfelelnünk” – 
tette hozzá a tulajdonos.

Hangsúly a fenntarthatóságon

Csíkszeredában egy étterem és egy ki-
szolgáló egység is úgy döntött, hogy a 
korlátozott szolgáltatás helyett teljesen 
felfüggeszti működését. Ignat Sándor, 
a Dabo Döner és a Chicken’s gyorsét-
termek tulajdonosa viszont konstruktív 
módon reagált a bezárásra. „Az épü-
letek elé asztalt helyeztünk ki, nem-
sokára pedig úgynevezett fóliaajtót is 
fel fogunk szerelni annak érdekében, 
hogy elvitelre ki tudjuk szolgálni a 
vásárlókat” – vázolta elképzeléseit. 
Mint mondta, fi zetett hirdetésekkel és 
szórólapokkal igyekeztek hirdetni a ki-
szállítást a fenntarthatóság érdekében, 
de nekik is szembe kellett nézniük a 
csökkentett személyzeti létszám szük-
ségességével. „Előre hoztuk a nyári sza-
badságokat, de ez nem érinti a menüsor 
csökkentését. Gyorsétterem lévén nem 
szükséges nagyobb előkészület ezu-
tán sem az ételek elkészítésénél, így 
ezentúl is ki tudunk szolgálni minden 
eddig meglévő igényt” – emelte ki. A 
nyitvatartási programon egyelőre nem 
változtatnak, de mivel fel kell mérniük 
a rendelések gyakoriságát, ez idővel 
még módosulhat.

Hogyan tovább, vendéglátósok?
• Benne volt már a levegőben, hogy nemsokára bezárhat-
ják a romániai éttermeket, kávézókat, szórakozóhelyeket a 
folyamatosan terjedő koronavírus feltartóztatása érdeké-
ben. További működésük mikéntjéről érdeklődtünk.
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Ráduly Róbert Kálmán polgármes-
ter ismertette, nem változott a 

Hargita megyében karanténban lévő 
személyek száma. Méltatta ugyanak-
kor, hogy beindult az otthoni oktatási 
rendszer, a tanárok sajátos módsze-
reket alkalmaznak, leginkább do-

kumentumfeltöltő programok és a 
közösségi média segítségével. Sike-
resen megnyitott a Lidl nagyáruház 
és a szomszédságában levő gyógy-
szertár is a Kalász lakótelepi Fészek 
kiskereskedelmi központban – foly-
tatta a sort a polgármester, kiemelve 
az Időseinkért!  elnevezésű szolgál-
tatást. Füleki Zoltán alpolgármester 
kezdeményezésére tegnaptól bezár-
ták a városi játszótereket, ez ugyanis 

fertőzési veszélyforrást jelent a gye-
rekekre nézve. További intézkedés, 
hogy hétfőtől nem fog közlekedni a 
Csíkszereda–Hargitafürdő autóbusz-
járat, ezzel pedig egyre csökken a 
meglévő járatok száma (az erdőalji 
katonaság menetrend szerinti jára-
ta). „Mivel Hargita Megye Tanácsa 
ragaszkodik a helyi termékek vásá-
rának megtartásához, folyamatban 
van egy megoldási terv kidolgozása” 
–  tette hozzá a polgármester. Napi 
beosztásokra szeretnék felosztani a 
környékbeli termelők kereskedelmi 
tevékenységét, amely három-négy 
termelő együttes jelenlétével maxi-
malizálná a vásár gördülékenységét. 

Naponta változnának a termelők, 
így a zöldség- és gyümölcsforrópont 
mellett a szükséges hús-, sajt-, illetve 
egyéb tejtermékek is elérhetők len-
nének. A helyszín nem változik, to-
vábbra is a megyeháza alatti árkádon 
kapnának helyet az termelők. Döntés 
született még a mobilpékáru-kereske-
dések üzembe helyezéséről. Az előze-
tesen beígért két ilyen egység helyett 
három jármű is rendelkezésre fog 
állni a következő beosztás szerint: 
egy állandó pont a megyeháza szom-
szédságában hétfőtől péntekig 8–15 
óra között; egy mozgó pont Csíksom-
lyón: Szék útja, Sarkadi Elek utca, 
Székely Mózes utca, hétfőtől szomba-

tig 10–13 óra között; egy mozgó pont a 
városban (hétfőtől péntekig 8–16 óra 
között): autóbuszállomásnál (Open 
World előtt) 8–8.30 között, vonatál-
lomásnál 8.35–9, Kossuth Lajos utcai 
buszmegállónál (Asirom biz-
tosító előtt) 9.05–11, Octa-
vian Goga sétánynál 11.10–
11.50, Fecske és Galambok 
utca útkereszteződésénél 
12.00–12.30, Testvériség su-
gárúti buszmegállónál (Gösser pizzá-
zóval szemben) 12.40–13.30, Nárcisz 
sétány és Fenyő utca útkereszteződé-
sénél 13.40–14.15, Jégpálya negyed-
ben (Csíki Csobbanó melletti parkoló) 
14.30–15, Fürdő utcában 15.15–16.

Minden az áruellátásról szól: mobilpékáru-egységek városszerte
• Elkészült a csíkszeredai mobilpékáru-kereskedés 
időbeosztása, bezárják a játszótereket, viszont a hagyo-
mányos és helyi termékek vására nem tűnik el egyelőre – 
jelentette be a csíkszeredai katasztrófavédelmi bizottság. 

• Bár az államelnök és a miniszterelnök is kilátásba 
helyezte, illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(ANPC) is kérte, hogy amennyiben szükséges, sürgőssé-
gi kormányrendelettel szabályozzák a gyógyszerek és 
egészségügyi eszközök, valamint az élelmiszerek árát, 
hogy a járvány ideje alatt ne lehessen azokat emelni, 
egyelőre úgy tűnik, hogy van, aki nyerészkedni próbál.




