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Megállt az élet Kovásznán. A turizmus a mielőbbi újrakezdésre vár az üdülővárosban

 » BÁLINT ESZTER

Még késik néhány napot a 2021-es ál-
lami költségvetés tervezetének elfo-

gadása – jelentette be tegnap Florin Cîţu 
kormányfő. Azzal indokolta a csúszást, 
hogy még várja a miniszterektől az egyes 
ágazatok és állami vállalatok reformjá-
ra vonatkozó javaslatokat. „Kértem egy 
nagyon fontos dolgot, és ettől nem tágí-
tok. Idén a reformokhoz kötjük az egyes 
ágazatoknak nyújtott költségvetési tá-
mogatásokat. Ahol nincs reformtervezet, 
nem lesz pénz sem. Kierőltetjük ezeket 
a reformokat, ha másképp nem megy, 
a költségvetés korlátozásával” – idézte 
Cîţu nyilatkozatát az Agerpres hírügynök-
ség. A miniszterelnök  szerint ezért nem 
szerepel a költségvetés tervezete a mai 

kormány ülés napirendjén, de a következő 
napokban vagy legkésőbb hétfőn bizto-
san elfogadja majd a kormány.

A készülő büdzsé kapcsán felmerült, hogy 
a kormánykoalícióban megállapodás lenne 
a nyugdíjak összegének befagyasztásáról, 
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes 
viszont tegnap cáfolta a híresztelést. „Nincs 
megállapodás a nyugdíjak befagyasztásá-
ról. Pont” – válaszolta újságírói kérdésre az 
RMDSZ elnöke. Hangsúlyozta: nem volt szó 
ilyesmiről. „Úgy lesz, ahogy a kormányprog-
ramban van, négy évre szétosztott emelés. 
Befagyasztásról egyetlen pillanatig sem volt 
szó. A kormányprogramban vállaltuk, hogy 
a nyugdíjak négy év alatt nőnek 40 és vala-
mennyi százalékkal” – mondta Kelemen.

Florin Cîțut is kérdezték a nyugdíjak be-
fagyasztásának lehetőségéről, a kormányfő 

pedig újfent azt közölte, hogy idén nagyob-
bak lesznek, mint tavaly, konkrétumot azon-
ban nem mondott. Mint ismeretes, korábban 

a kormány képviselői arról beszéltek, hogy 
az év folyamán a tavalyi infl áció mértékével 
növelhetik a nyugdíjpont értékét.

Késik a büdzsé, továbbra is homályban a nyugdíjemelés ügye

Kizárnák az EU-n kívüli cégeket a beruházásokból?

Ki akarja zárni a bukaresti kormány a kínai vállalatokat az autópálya-építési, valamint 
a vasúti infrastruktúrát, illetve a telekvásárlást érintő versenytárgyalásokból – röppent 
fel tegnap a hír a román nyelvű sajtóban, Dan Barna miniszterelnök-helyettes pedig a 
nap folyamán elismerte, hogy létezik egy memorandum, amely azonban nem konkré-
tan a kínai cégek kizárását célozza meg, hanem minden olyan Európai Unión kívülről 
érkező vállalatot, amely nem tartja be az EU-s megállapodásokat. Jelezte egyúttal, a té-
máról egyeztettek az Európai Bizottsággal. Florin Cîțu kormányfő ezzel szemben cáfolta 
a hírt, miszerint erről a memorandumról a múlt heti ülésén döntött volna a kormány. 
Leszögezte: ehhez kormányrendeletre lett volna szükség. „Ha lesz ilyesmi, akkor létez-
nie kell egy rendeletnek a közbeszerzésekről szóló törvényhez. Amikor megtörténik, 
megkapják az információt” – nyilatkozta a miniszterelnök újságíróknak.

MEGSÍNYLETTE AZ IDEGENFORGALOM AZ ELMÚLT BŐ TÍZ HÓNAPOT, DE A LEGTÖBBEN MEGKÍSÉRLIK MEGTARTANI ALKALMAZOTTAIKAT

Próbálják túlélni a járványt a turizmusból élők
A járvány miatt térdre kényszerült 
turizmusban is „körömszakadtáig” 
kell tartani a jó alkalmazottat – vall-
ják egybehangzóan az ágazatban 
érdekeltek, legyen szó vállalkozók-
ról, a dolgozók képviselőiről vagy az 
idegenforgalomból élő települések 
vezetőiről. Egyelőre a legtöbben tart-
ják is magukat ehhez, kihasználják 
a bukaresti kormány által biztosított 
támogatásokat, és reménykednek 
abban, hogy mielőbb újraindulhat a 
turizmus.

 » BÍRÓ BLANKA

A kárcsak más ágazatokban, a korona-
vírus-járvány által leginkább sújtott 
turizmusban sem jellemző egyelőre 

a nagyszámú elbocsátás. A vállalkozók a 
kormánytámogatásokat kihasználva igye-
keznek megtartani alkalmazottaikat, hi-
szen a reménybeli újrainduláskor annak 
lesz esélye a talpra állásra, aki képzett sze-
mélyzettel minőségi szolgáltatást tud nyúj-
tani. Negatív példa ugyanakkor a kovász-
nai Fenyő Szálló, az ortodox püspökség 
által működtetett létesítményben ugyanis 
csak az őrző-védő munkatársakat tartották 
meg, bár korábban több mint nyolcvan al-
kalmazottat foglalkoztattak.

Elhibázott döntés az elbocsátás
Elhibázottnak döntésnek tartja az elbo-
csátást Vasile Neagovici, a gyógyszállók-
ban dolgozók érdekeit is képviselő Sanitas 
szakszervezet Kovászna megyei elnöke. 
Lapunknak kifejtette, az elbocsátás az ága-
zatban annak a jele, hogy a munkaadók 
nem vállalnak társadalmi felelősséget. 
Hozzátette, ez a hozzáállás nem általános, 
a turizmusban vállalkozók egy része belát-
ja, hogy függetlenül attól, meddig húzó-
dik a járvány miatti leállás, ha időközben 
elveszítik a szakképzett alkalmazottaikat, 
nehéz lesz az újrakezdés. Romániában 
ugyanis még mindig nincs elegendő számú 
képzett, tapasztalt munkaerő, holott ez az 
egyik fontos feltétele a minőségi turizmus-
nak. A szakszervezeti vezető tapasztalatai 
szerint a cégek többsége kihasználja a kor-
mánytámogatásokat, csökkentett munka-
időben foglalkoztatja az alkalmazottait, 
vagy élnek a kényszerszabadság lehetősé-

gével. „Ez egy életképes megoldás, hiszen 
bár a munkavállalók bevételei így is jelen-
tős mértékben csökkennek, legalább nem 
maradnak munka nélkül, nem fosztják 
meg őket a megélhetéshez szükséges mi-
nimális bevételtől, mert ezek a jövedelmek 
mégis nagyobbak, mint a munkanélküli-
ségi segély, amit az elbocsátott személyek 
kaphatnak” – fogalmazta meg Neagovici.

Hozzátette: a járvány miatt még mindig 
áldatlan a helyzet a turizmusban, rosszak 
a kilátások, akinek nincsenek tartalékai, 
nehezen vészeli át ezt az időszakot. „Ki 
kell bírni, amíg lazítások lesznek, remény-
kedve abban, hogy ezek már a tavasszal 
bekövetkeznek” – mondta a szakszerveze-
ti vezető. Arra is kitért, a kovásznai Fenyő 
Szállót működtető ortodox püspökség nem 
egyeztetett a szakszervezettel, mielőtt az 
elbocsátásokról döntött. Utólag próbáltak 
tárgyalni, javasolták, hogy használják ki a 
kormánytámogatásokat, és tartsák meg az 
alkalmazottakat, de nem jártak sikerrel, a 
munkaadó arra hivatkozott, hogy a vissza-
esett forgalom miatt nem tudja fenntartani 
a munkahelyeket.

Jönnek haza külföldről
a szakemberek
Az okos vállalkozó „körömszakadtáig” ra-
gaszkodik a jó alkalmazottakhoz, megpró-
bálja úgy átvészelni ezt a helyzetet, hogy 
megtartja őket a cégnél – vallja hasonló-
képpen László Endre, a székelyföldi Tu-
risztikai Desztináció Menedzsment (TDM) 

klaszter elnöke. Mint megkeresésünkre 
kifejtette, saját cégénél is rövidített mun-
kaidővel foglalkoztatja a munkatársait, 
emellett minden támogatást igénybe vesz, 
hogy biztosítsa a teljes bérüket. „Nem koc-
káztatok, hiszen fennáll a veszélye, hogy 
elmennek, és akkor már nehéz visszahozni 
őket. A munkavállalók két-három hónapig 
bevállalják a kényszerszabadsággal járó 
kisebb jövedelmet, de utána csak körül-
néznek jobb ajánlatért. A jó szakemberekre 
előbb-utóbb valaki lecsap” – részletezte a 
turisztikai vállalkozó.

Jelenleg azt tapasztalják, hogy a járvány 
hatására a migráció valamilyen szinten 
megfordult, sokan térnek haza külföldről, 
hiszen például Angliában bezártak a szál-
lodák, de Magyarországon is kevés ma-
radt nyitva. Pincérek, recepciósok térnek 
haza, itthon keresik a boldogulást, ezt a 
lehetőséget a munkaadóknak sem szabad 
elszalasztani. László Endre rámutatott, a 
turizmusban nem minden vállalkozó hasz-
nálja ki a támogatásokat, erre kell nagyobb 
hangsúlyt fektetni, a klaszter is erre ösztön-
zi, ebben segíti őket.

Bizakodás a megcsappant forgalom 
ellenére
A járvány miatt érezhetően megcsappant 
a Kovásznára érkező turisták és a vendég-
éjszakák száma – szögezte le lapunknak 
Gyerő József, a fürdőváros polgármestere. 
Hozzátette, a székelyföldi fürdővárosban 
évek óta a szezonalitás jellemző, amikor 

nincsenek nyugdíjpénztár által biztosított 
kedvezményes gyógykezelési jegyek, visz-
szaesik a forgalom. A nyugdíjas korosztá-
lyú vendégek érkezése nagyban függ attól, 
mikor fogadják el az ország költségvetését, 
majd az országos nyugdíjpénztár büdzsé-
jét, és mikor adják ki a támogatott kezelési 
jegyeket. Kovásznán egyébként a szociális 
turisztikai jelleg az utóbbi években vala-
melyest enyhült a négycsillagos szállodák 
megépülésével, de még mindig nagymér-
tékben kiszolgáltatottak az állami támoga-
tással érkező vendégeknek.

A polgármester kérdésünkre elmondta, a 
foglalkoztatottság pontos alakulására még 
nincs rálátása. Minden év elején kérnek 
beszámolót a szállásadóktól, hiszen al-
kalmazniuk kell az idegenforgalmi illeték 
kivetéséről szóló helyi tanácshatározatot. 
A kérdőíveket, melyben az alkalmazot-
tak számára is rákérdeztek, február végén 
kapják vissza a vállalkozóktól, akkor lát-
nak pontos képet. A visszajelzések alapján 
azonban az körvonalazódik, hogy a több-
ség próbálja megtartani az alkalmazotta-
it rövidített munkaidőben vagy műszaki 
munkanélküliségen.

„A gyógykezelésközpontokban az orvo-
sokat, asszisztenseket, balneológusokat 
általában akkor is fi zetik, ha egyetlen ven-
dég sincs a szállodában, hiszen tudják, ha 
egyszer elengedték, nehéz lesz visszacsa-
logatni őket” – részletezte a polgármester. 
Hozzátette, a többi munkakörben is igye-
keznek megtartani az alkalmazottakat, 
hiszen energiát fektettek abba, hogy beta-
nítsák őket, és ha most elmennek külföldre 
mezőgazdasági munkára, nincs garancia 
arra, hogy visszatérnek.

A Fenyő Szállóban a tömeges elbocsá-
tás „fájdalmas ellenpélda”, hiszen csalá-
dok megélhetését nehezíti, ugyanakkor 
a település számára is veszteség minden 
megszűnő munkahely, hiszen a személyi 
jövedelemadóból visszaosztott összegek je-
lentik az egyik legnagyobb bevételi forrást.

Gyerő József abban bízik, ha beindul a 
szezon, biztonságban lesznek a munkahe-
lyek. „Azok a betegségek, amelyekre Ko-
vászna a gyógyír, a járványban nem tűntek 
el, abban reménykedem, hogy hamarosan 
visszaállunk a turizmus zuhanása előtti 
szintre” – fogalmazott Gyerő József. Jelezte 
egyúttal, az önkormányzat 50 százalékos 
ingatlanadó-kedvezménnyel, a korcsolya- 
és sípálya működtetésével próbálja segíte-
ni az ágazatban vállalkozókat.
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