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• A legtöbb étterem-tulajdonos kényszer-
szabadságra küldte alkalmazottait, és abban 
reménykedik, hogy belátható időn belül újrain-
díthatják szolgáltatásaikat. Abban is egyetérte-
nek, hogy nemcsak a piac, hanem a fogyasztói 
szokások is átalakulnak a mindenkit megviselő 
világválság után. Kolozsvári és környékbeli 
gasztronómiai cégek vezetőit kérdeztük.

MAKKAY JÓZSEF

N em vitás, hogy a koronaví-
rus-járványt első körben 
legjobban a vendéglátóipar 

és a turizmus szenvedte meg. A ven-
déglátóipari egységek működését 
felfüggesztő kormányintézkedést 
megelőzően már sok étterem kiürült, 
így a legtöbb vendéglő bezárt, az 
alkalmazottakat pedig kényszersza-
badságra küldték. Hasonló sorsra 
jutottak az iskolai menzákat működ-
tető cégek és a rendezvényszerve-
zéssel foglalkozó vállalkozások is. 
Összeállításunkban olyan sikeres 
gasztronómiai vállalkozások veze-
tőit kérdeztük az előttük álló kihívá-

sokról, akiket korábban már bemu-
tattunk lapunk hasábjain.

Válságba kerülhet 
a gyermekétkeztetés

A kolozsvári János Zsigmond Uni-
tárius Kollégium alagsorában mű-
ködő és a Magyar Unitárius Egyház 
püspökségének tulajdonában lévő 
Culina Nostra cég 70 százalékban is-
kolai étkeztetéssel és 30 százalékban 
rendezvényszervezéssel foglalkozott 
a március 12-ei kényszerleállás előtt. 
A naponta 1300 adag ebédet főző 
konyha Kolozsvár felkapott iskolai 
menzája volt, amely saját kollégi-
uma mellett több helyi iskolába és 
óvodába is szállított ételt. Balázs 
András menedzser szerint jelenleg 
a cég minden tevékenysége szüne-

tel, a 30 alkalmazottat kényszersza-
badságra küldték. „Később derült 
ki, hogy a kormány ki fogja fi zetni 
az alkalmazottak bérének 75 száza-
lékát, de e körül még sok a kérdőjel. 
A helyzet mai állása szerint a mun-
katársak fi zetését a cégeknek kell 
megfi nanszírozniuk, amit 60 napon 
belül visszakapnánk az államkasz-
szából” – magyarázza a cégvezető, 
aki szerint sok vállalat nem lesz ké-
pes ekkora teherviselésre. Kevés vál-
lalatnak van annyi pénztartaléka, 
hogy akár több hónapig is felvállalja 

a kormány által támogatott bérek 
megelőlegezését.

A házhoz szállítás mint szolgálta-
tási opció túl költséges vállalkozás-
nak tűnt. Korábban cégek alkalma-
zottainak szállítottak megrendelésre 
ételt a város területén – egy-egy cég-
hez 20–30 adagot is –, de mindezt 
külön-külön hazavinni az emberek-
hez túl drága lenne, így senkinek 
nem éri meg. Ezért döntöttek a teljes 
tevékenység befagyasztása mellett. 
Balázs az aktivitás beszüntetésének 
napján minden beszállítóját érte-

sítette, hogy a számlák törlesztése 
csak akkor kezdődik el, ha újraindul 
a konyha és újrakezdődik a cég tevé-
kenysége.

A Culina Nostra vezetője nem lát-
ja túl rózsásnak a közeljövőt sem. 
„Az iskolai étkeztetés elsősorban 
azokat a gyerekeket célozza meg, 
akik délutáni foglalkozásokon ma-
radnak, így a szülők ebédet is fi zet-
nek utánuk. El lehet gondolkozni 

Válság után a vendéglátásban
Kolozsvári étterem-tulajdonosok a vírusjárvány okozta kényszerhelyzetről
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Tamás Balha István bízik 
a sikeres újrakezdésben




