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Már a tartalékaikból  élnek
Borúlátók, a legrosszabbra készülnek a vendéglátásban dolgozók

K O V Á C S  E S Z T E R

T öbb mint ötven alkalmazott-
jából senkit sem küldött el a 
csíkszeredai Hunguest Hotel 

Fenyő, a tavasz óta minden lehetősé-
get kimerítettek, de az újabb szigorí-
tásokkal nem lesz más választásuk, 
mint kényszerszabadságra küldeni 
az alkalmazottak egy részét, mond-
ta el lapunknak Tódor Etelka, a szál-
loda igazgatója. „Júliusban, augusz-
tusban és szeptemberben ugyan 
mentőöv volt a hazai turizmus, de 
a csoportos kirándulások elmarad-
tak, ez pedig egy nagy szállodának 
óriási kiesést jelent. Nem is beszélve 
arról, hogy nemrégiben nagyberu-
házást hajtottunk végre, kibővítet-
tük a rendezvénytermünket, de a 
befektetés idén biztosan nem térül 
meg” – sorolta. Hozzátette, a szűk 
nyári szezonban ugyan tartottak 
rendezvényeket, ám a járványügyi 
szabályok betartásával csak na-
gyon korlátozott számú vendéget 
fogadhattak. „Aki betartotta a sza-
bályokat, az idén sok bevételt nem 
számolhatott a rendezvényekből. 
Így kénytelenek voltunk elindítani 
a házhoz szállítást, amelyre szeren-
csére van igény” – sorolta a csíksze-
redai szálloda vezetője.

Nem mindig megoldás 
a házhoz szállítás

A házhoz szállítás azonban nem 
minden egységben megoldható, 

illetve sok étterem, bisztró nem is 
ilyen szolgáltatásra rendezkedett 
be. „Fontos hangsúlyozni, hogy 
nem minden étterem állhat át a 
házhoz szállításra. Teljesen más-
ként építem fel a vállalkozást, más 

felszereléseket vásárolok, másként 
képzem a személyzetet, ha étter-
met nyitok vagy ha kiszállítom az 
ételt” – magyarázta Szántó Katalin, 
a Marosvásárhely központjában 
lévő B-eat étterem tulajdonosa. A 

nyári rövid szezonnal mostanáig 
kihúzták, tette hozzá, de a tartalé-
kaik elfogytak. „Ha nem kapunk 
támogatást az államtól, ha nem 
lazulnak a korlátozások, nem lesz 
más választásunk, mint bezárni a 
vendéglőt. A fenntartási költségek, 
az ingatlanbér, az alkalmazottak 
fi zetése túl nagy teher a vállalko-
zóknak úgy, hogy mellette nem szá-
míthatnak bevételre” – sorolta az 
étteremtulajdonos.

Sokaknak megnyitni is 
veszteséges

Székelyudvarhelyen augusztus 18-
án meghatározatlan ideig bezárt a 
városközpontban lévő, helyi szin-
ten nagy múltúnak számító Küküllő 
Szálloda: miután minden más lehe-
tőséget kimerítettek, lehúzták a ro-
lót. Mások egyelőre túlélnek, de csu-
pán ennyiről van szó, jegyezte meg 
Nagy Levente, az Udvarhelyszéki 
Vendéglátók Szövetségének elnöke. 
„Sajnos tudunk olyan vállalkozóról 
is, aki végleg bezárt a nyáron, de 
meglepő módon olyan is van, aki 
most indít vállalkozást a vendéglá-
tásban. Hogy ez mennyire megfon-
tolt, nem a mi tisztünk eldönteni, 
azonban bizonyos: a tagságunk 
zöme veszteségesen zárja majd az 
évet” – magyarázta. Bár a napok-
ban kiderült, hogy a lokálok teraszai 
mégis nyitva tarthatnak, Nagy Le-
vente egyik egységénél például nem 
nyitotta meg a teraszt: nagyobb költ-
séggel  járna üzemeltetni a helyet, 
mint amennyi bevétel jönne. „Ok-
tóber és november amúgy is gyenge 
hónapok szoktak lenni a vendég-
látásban, decemberben ellenben a 
céges rendezvények miatt megnő a 
forgalom, de nem valószínű, hogy 
idén még tarthatunk rendezvénye-
ket, úgyhogy ez is kiesik” – sorolta a 
szakember. Egyébként Nagy Levente 
becslése szerint leghamarabb jövő 
áprilisban, az időjárás enyhülésével 
számíthatnak ismét nyereségre a 
vendéglátósok.

Így tiltakoznak a székelyudvarhelyi 
vendéglátósok az újabb szigorítások ellen. 
Kevés sikerrel

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• A túlélésért és az alkalmazottak megtartásáért dolgoztak a vendéglátósok idén: 
a székelyföldi vendéglátóipari egységek zöménél veszteséges évvel számolnak. 
A szakmabeliek úgy vélik: a vészhelyzeti bizottság azon döntése, hogy a teraszok 
továbbra is nyitva tarthatnak, csupán „kegyelemdöfés”.

KORPOS ATTILA

A járvány megjelenését követő he-
tekben – még tavasszal – nyolc 

főben korlátozták a temetéseken való 
részvételt, a halál okától függetlenül. 
Ez a sírásó, a pap, a kántor és a legkö-
zelebbi hozzátartozók létszámában 
ki is merült, így a rokonok és barátok 
már nem róhatták le végső kegye-
letüket a helyszínen. „A jelenlegi 
szabályozás értelmében a koporsó 
mellett csak a közvetlen hozzátar-

tozók lehetnek jelen, de távolabb, 
egymástól megfelelő távolságra és 
védőmaszkban akárhányan részt 
vehetnek a végső búcsún” – vázolta 
a pillanatnyilag érvényben lévő te-
metkezési előírásokat Bodó Csilla, 
a csíkszeredai Utolsó út temetkezési 
vállalkozás tulajdonosa.

Lerövidült búcsú

Az illetékes megkeresésünkre úgy fo-
galmazott, gyökeresen átíródtak az 
évszázados temetkezési hagyo-
mányok a világjárvány közepette. 

„Amennyiben valaki a járvánnyal 
összefüggésbe hozható körülmények 
között halálozik el, az események 
esetében felgyorsulnak. A szokásos 
ravatali és csendes imádkozói tiszte-
letadás elmarad, hiszen a kórházból 
egyenesen a temetőbe, a sírhelyre 
szabad szállítani az elhunytat” – je-
lezte. Mint kitért, a kórházak mindig 
felhívják a fi gyelmet, hogy a halál 
beálltát követő huszonnégy órán be-
lül a halottat el kell szállítania a te-
metkezési vállalkozásnak. Ennek ér-
telmében ők Székelyudvarhelyről és 
Marosvásárhelyről is haza kell szál-
lítsák a csíki elhunytakat, de időköz-
ben a sírhelyet is ki kell ásni, hiszen a 
halott érkezésekor az már készen kell 
álljon. „Törvény szerint azonnal bele 
kell helyezni a koporsót a sírgödör-
be, így a szokásos búcsúztatásra sem 
kerül sor mindig” – mondta, hozzá-
téve, a koporsó közvetlen közelében 
is csak a temetkezési vállalkozás 

munkatársai lehetnek jelen. „Falusi 
közegben a hantolás után következik 
az egyházi szertartás, ez korábban 
fordítva volt. Ellenben városban ál-
talában csak a rövid – negyedórás 
– búcsúztatóra kerül sor most” – szá-
molt be a tapasztalatokról. Hozzáfűz-
te, előfordul, hogy a hozzátartozók 
közül valaki házi karanténban van 
a temetés időpontjában. Ilyenkor 
kérést kell letenni a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatósághoz (DSP), 
akik engedélyezik a jelenlétet.

Megnövekedett költségek

A tulajdonos kitért arra is, hogy a 
fertőtlenítőszerek és a védőöltözetek 
miatt jelentősen megnőttek a kiadá-
saik. „Előírás, hogy a koporsót nem-
csak kívül, hanem belülről is le kell 
fertőtlenítsük, még üres állapotban. 
Ugyanakkor az alkalmazottak orvo-
si ruhát (úgynevezett PP overallt) is 

viselnek a szertartás alatt” – mond-
ta. Az előírások szerint a koporsó 
közelében lévőknek is hasonló, de 
egyszer használatos overallt kellene 
viselniük, erre ők mindig felhívják a 
fi gyelmet, de – mint jelezte – nem ne-
kik kell betartaniuk a szabályt.

Azt azonban bevallotta, hogy az 
alkalmazottak is aggódnak, hiszen 
lassan napi szinten kerül-
nek közvetett kapcsolatba 
fertőzött személyekkel, 
ugyanakkor minden mun-
katársuk stresszesebb. 
„Múlt héten három, hétfőn 
és tegnap pedig két-két, 
a vírus miatt elhalálozott 
személy temetését bonyolítottuk le. 
És sajnos egyre csak sokasodnak” 
– számolt be szomorúan. Végül meg-
említette, hogy egyházi körökben 
úgy hírlik, a következő időszakban 
újból visszavezethetik a korlátozott 
létszámot a temetési szertartásokon. 

Szigorú forgatókönyv alapján zajlik a temetés – legalábbis városon
• A koronavírus-járvány megállíthatatlannak tűnő 
terjedésének szomorú hozadéka a halálesetek számán 
is megmutatkozik. Az egyik székelyföldi temetkezési 
vállalkozásnál nem titkolják: lassan napi szinten kerül 
sor olyan személyek temetésére, akiknek halála össze-
függésbe hozható az új típusú koronavírussal.




