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Füstbe ment tervek
Teljesen összeomlott a székelyföldi szórakoztatóipar

MOLNÁR RAJMOND

M iközben tavasszal még 
sok, a szórakoztatóipar-
ban dolgozó személy vélte 

úgy (a témáról mi is cikkeztünk), 
hogy a járványhelyzet csak átme-
neti, így legkésőbb ősszel bizonyos 
korlátozások mellett újraindulhat a 
szektor, mára világossá vált, hogy 
jó időre lemondhatunk erről.

Szakmát váltottak

„Az ebből élő DJ-ket (lemezlova-
sokat), zenekarokat, illetve az 
egész szektort hatalmas pofonként 
érintette a március óta tartó jár-
ványhelyzet. Senki sem számított 
egy ekkora csapásra. Mindenkinek 
tervei, szerződései voltak a nyá-
ri szezonra, amelyek néhány nap 
alatt füstbe mentek. Sok cég bezárt, 
sokan a kollégák közül más lehető-
ségek, munka után néztek. Nagyon 
sok lemezlovasként dolgozó isme-
rősöm beállt fuvarozni” – fejtette 
ki érdeklődésünkre Varga Árpád, 
ismertebb nevén DJ Pici. Mint fo-
galmazott, meglátása szerint ez az 
iparág még sok ideig egy helyben 
fog toporogni. „Ha visszaemléke-
zünk márciusra, áprilisra, min-
denki arról álmodozott, hogy ez az 
időszak csak átmeneti. Most itt va-
gyunk november közepén, és any-
nyival vagyunk okosabbak, hogy 
talán a 2022-es évet mondanám egy 
új kezdetnek. A kisebb bulikat talán 
tavasztól, bizonyos korlátozások 
mellett engedélyezik majd” – tapo-
gatózott a bizonytalan jövőben.

Sötétben tapogatóznak

Szécsi Zsolt, a székelyudvarhelyi 
Alsó és Felső G szórakozóhelyek 
tulajdonosa szerint ahogy tavasz-
szal, úgy most is bizonytalan, ki-
számíthatatlan az iparág helyzete. 
„Ha a júniusi újranyitáskor tud-
tuk volna, hogy ez vár ránk, va-
lószínűleg sok vendéglátóhely ki 
sem nyit, vagy teljesen másképp 
tervezi a működését. Sötétben ta-
pogatózunk most is, biztosat sen-
ki sem tud” – vázolta a helyzetet. 
Elmondta, az iparág képviselői ab-
szurd és elkeseredett helyzetben 
vannak. „Úgy lett a vendéglátó és 
szórakoztatói szektor a járvány rút 
kiskacsája, hogy igazából sosem 
volt megindokolva, hogy miért. A 
tiltások és korlátozások mellett, 
amivel sújtották a szektort, nulla 
támogatás vagy segítség járt az 
állam részéről. Ahogy minket ke-
zeltek ebben a helyzetben, az ta-
vasszal furcsa volt, most már meg 
a nevetséges lenne a találó jelző. 
Mondom ezt azért, mert szinte 
naponta változtatnak a törvénye-
ken. Abszurd és megalázó velünk 
szemben, ahogy kezelnek minket” 
– nehezményezte.

„Halottnak a csók”

Szécsi szerint a teraszok nyitva 
hagyása ilyen időszakban olyan, 
mint „hallottnak a csók”. „Engedik, 
hogy ne vádolják a döntéshozókat 
azzal, hogy bezáratnak, de a való-
ság az, hogy ez inkább veszteséget 
termel. Mi még kitartunk, de ebben 
a kilátástalan helyzetben a bezárás 
már egy igen valós veszély” – ma-

gyarázta. Hozzátette, a vendéglátói 
szektor több szervezete is kérte a 
kormányt, hogy indokolják meg, 
mitől nagyobb az esélye elkapni a 
vírust egy vendéglőben, kocsmá-
ban, ahol folyamatosan fertőtlenít 
a személyzet és betart minden elő-
írást, szemben egy bevásárlóköz-
ponttal, ahol „egymásnak adják az 
emberek a kosarakat”. „Erre a fel-
vetésre nyilván semmilyen konkrét 
válasz nem érkezett. Teljesen nyil-
vánvaló, hogy a szórakoztató- és 
vendéglátóipar a fekete bárány eb-
ben a helyzetben, és ez nem is fog 
változni” – zárta Szécsi Zsolt.

Ha menni kell...

A szórakoztatóhelyek és előadók 
mellett a hang- és fénytechnikával 
foglalkozók is megsínylik a jár-
ványhelyzetet. Bartalis Zsom-
bor, a csíkszeredai Sound 
Light Stage Crew vállalko-
zás vezetője úgy fogalma-
zott, a járvány kezdetén a 
kiesés nem volt szem előtt, 
mivel a téli tartalékok még 
kitartottak márciusban is, vi-
szont amikor a nagyobb nyári fesz-
tiválokat kezdték elnapolni, majd 
folyamatosan lemondani, akkor 
eszméltek rá sokan az iparág kép-
viselői közül, hogy a véltnél sokkal 
nagyobb a baj. „Nekem mint szaba-
dúszónak nyíltak ide-oda lehetősé-
geim a nyár folyamán. Szerencsés-
nek mondhatom magam, mert nem 
kellett más munka után nézzek, de 
ha menni kell, akkor mindenkép-
pen egy fuvarozó vállalat vagy a 
nyári szezonban egy biciklis futári 
munka az, ami vonz. Viszont nem 
vagyok olyan helyzetben, hogy 
válogathassak” – magyarázta. Bar-
talis Zsombor úgy látja, jövőre már 
elindulhatnak a kisebb rendezvé-
nyek, és akkor minden, az ipar-
ágban dolgozó ha fél gőzzel is, de 
visszatérhet szeretett szakmájához.

H I R D E T É S

A N T A L  E R I K A

A z elképzelés szerint az egyete-
misták ápolóként dolgozhatná-

nak havi 120 órát, amiért a hónap vé-
gén 2500 lej jutalmat kapnának, aki 
pedig nem azon a településen lakik, 
ahol a kórház van, annak az utazási 
költségeit vagy a lakhatási költségeit 
is fi zetné a minisztérium. A belügy-
minisztériumi államtitkár szerint 

legalább 3000 önkéntesre 
volna szükség a Covid-kór-
házakban, ugyanis fontos, 
hogy a kórházak folyama-
tosan működjenek, illetve 
hogy mindig elégséges szá-
mú személyzet dolgozzon.

A Székelyhon érdek-
lődésére a Maros Megyei 
Klinikai Kórház szóvivője, 

Gáll Boglárka elmondta, bár 
eddig még nem voltak problémáik 
a személyzet számát illetően, azért 
minden segítő kézre szükség van, hi-
szen az orvosok és ápolók fáradtak, 
többen is megfertőződtek, akik most 
nem dolgozhatnak, és az ország más 
kórházai is folyamatosan igénylik az 
egészségügyi személyzetet a Maros 
megyei kórházaktól. Lévén Maros-
vásárhely egyetemi központ, kérik, 
hogy orvosokat, ápolókat küldjenek 
azokba a kórházakba, ahol jóval 
kevesebben dolgoznak, nem ritkán 
részlegeket zárnak be a személyzet 
megbetegedése miatt.  

Többen érdeklődnek

Ami a diákokat illeti, sokan érdeklőd-
nek a lehetőség iránt, hiszen most, 
hogy csak online oktatáson vehetnek 
részt, amúgy is hiányzik a gyakorlati 
képzés, a kórházban pedig tapasztala-
tot szerezhetnek, tanulhatnak egy-egy 
orvos beosztottjaként – válaszolta ér-
deklődésünkre Szőcs Trinfa Klemen-
tina, a Marosvásárhelyi Magyar Diák-
szövetség irodavezetője. Az ötödéves 
orvostanhallgató azt is elmondta, pén-
tekig iratkozhatnak fel a diákok erre az 
önkéntesmunkára, majd azt követően 
osztják szét őket különböző kórházak-
hoz. „Azt pontosan nem tudjuk, hol 
dolgozunk majd, milyen munkát fo-
gunk végezni, de nagyon fontos, hogy 
részt vegyünk a kórházi munkákban. 
Két év múlva én már élesben fogom 
csinálni ezt a munkát, és ha nincs gya-
korlatom, akkor sokkal nehezebb lesz” 
– magyarázta az egyetemista lány, aki 
jelenleg otthon, Baróton tartózkodik. 

A kórházakban örömmel fogad-
nák az önkéntes orvostanhallgató-
kat, hiszen mindenkire szükség van, 
aki dolgozni akar – mondta a Maros 
Megyei Klinikai Kórház szóvivője. 
Gáll Boglárka azt is elmondta, egye-
lőre nem tudják, hogyan fogják szét-
osztani a jelentkező diákokat, erről 
majd az egészségügyi minisztérium 
dönt és ad utasítást.

Minden segítő kézre szükség van
• Olyan rendelet jóváhagyását javasolta a kormány-
nak Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár, amely 
lehetővé tenné, hogy orvostanhallgatók Covid-kórhá-
zakban fizetett önkéntesként dolgozzanak orvosok és 
asszisztensek felügyelete alatt.

Önkéntesekre van szükség 
a kórházakban

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Bezárt vendéglátó egység. 
Kérdéseikre nem kapnak 
megnyugtató válaszokat

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

• Véget nem érő rossz álomként élik meg a szórakoz-
tatóiparban dolgozók a március óta tartó járványhely-
zetet. Miközben sok előadó és szakmabeli kénytelen 
volt munkát váltani, a klubok is nagyon közel kerültek 
a végleges bezáráshoz.




