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FÉLÓRÁS TILTAKOZÓ AKCIÓT TARTANAK MA ORSZÁGSZERTE AZ ÉTTEREM-, KÁVÉZÓ- ÉS HOTELTULAJDONOSOK A FEJETLENSÉG MIATT

Megrostálja a válság a vendéglátóhelyeket
Ez az utolsó óra, az utolsó remény – 
ezt érzik a romániai vendéglátók és 
szállásadók, akik ma tiltakozó meg-
mozduláson adnak hangot elégedet-
lenségüknek. Az ágazat Krónikának 
nyilatkozó képvizelői szerint Kolozs-
váron sok más városhoz mérten is 
rosszabb a helyzet, hiszen hónapok 
óta csak a teraszokon szolgálhatnak 
ki, a mindössze pár napos múlt heti 
nyitás pedig sokaknak nemhogy 
segített volna, inkább ártott.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A z út végén – ezzel a jeligével szervez-
nek békés tiltakozó megmozdulást 
ma 12 óra és 12:30 között a vendég-

látásban és szállásadásban érdekelt vál-
lalkozások országszerte. Elégedetlenségük 
oka, hogy a hatóságok által a koronaví-
rus-világjárvány terjedésének megfékezé-
se érdekében foganatosított intézkedések 
nyomán alaposan megcsappantak a be-
vételeik, és sokuk tevékenysége veszélybe 
került. „Hogy miért te is? Mert eleged van 
abból, hogy te betartod a játékszabályokat, 
ők meg nem. Ez az utolsó óra, az utolsó 
remény” – áll a tiltakozó megmozduláson 
való részvételre buzdító felhívásban. A de-
monstráció kezdeményezői arra biztatják a 
vendéglátásban érdekelteket, hogy ma, az 
említett idősávban függesszék fel tevékeny-
ségüket, vonuljanak ki vendéglátóipari 
egységük elé, fogalmazzanak meg egysé-
ges üzeneteket a magasba emelt papírlapo-
kon, táblákon.

Az egyik legrosszabb a helyzet Kolozs-
váron, ahol már hosszú hónapok óta a 
vendéglátósok csak a teraszokon szolgál-
hatják ki vendégeiket. Az érintettek szerint 
többet ártott, mint használt, hogy miután 
a fertőzöttségi ráta 3 ezrelék alá csökkent, 
a hatóságok megengedték a belső terek 
megnyitását kapacitásuk egyharmadában, 
majd egy hét után, vasárnap újra elrendel-
ték azok bezárását, mivel újfent megugrott 
a fertőzöttek száma.

Elsietett volt a nyitás
Kovács Zsolt, a kolozsvári Mikó étterem tulaj-
donosa lapunknak elmondta, visszafogott 
optimizmussal álltak a nyitáshoz, hiszen 
2,97 ezrelékes fertőzöttségi mutatónál kap-
tak zöld jelzést. „Nem fektettünk túl nagy 
hangsúlyt a nyitásra, hiszen olyan kevés 
volt a különbség a számokban, tartottunk 
tőle, hogy 3,01 ezreléknél újra elrendelik a 
zárást” – fejtette ki a vállalkozó. Meglátása 
szerint a vendéglátósok helyzetén múlott, 
hogy miként tudták kezelni az egyhetes nyi-

tást. A Mikó étterem korábban is működött, 
házhoz szállítást vállaltak, ami azzal járt, 
hogy átszervezték a tevékenységet, de az al-
kalmazottakat megtartották, volt készletük. 
A pincérek már nem vendégeket fogadtak és 
szolgáltak ki, hanem a konyhán segítettek, 
vagy kiszállították a megrendelt fogásokat. 
Készleten inkább erős italok voltak, mert 
azok szavatossága nem jár le, de a söröket, 
üdítőket az elmúlt hónapokban már három-
szor adták vissza a beszállítóknak, attól tart-
va, hogy lejár a szavatosságuk.

„Az étterem vendégfogadó termének 
gyors takarításával mi tulajdonképpen 
készen álltunk a nyitásra” – mutatott rá a 
vállalkozó. A nagyobb rendelésekkel ki-
vártak, Kovács Zsolt szerint azt tartották 
mérföldkőnek, hogy meghosszabbítják 
vagy sem a veszélyhelyzetet. „Ha a veszély-
helyzetet nem hosszabbítják meg, már nem 
lett volna törvényes keret, amire alapozva 
újra bezárassanak. Mivel ez mégis megtör-
tént, továbbra is bizonytalannak tartottuk 
a nyitva tartás lehetőségét” – részletezte. 
Az üzletember arra is kitért, hogy akik ko-
rábban teljes leállították a tevékenységet, 
nehezebb helyzetbe kerültek, visszahívták 
kényszerszabadságról az alkalmazottaik, 
ezt hivatalosan is bejelentették, majd egy 
hét múlva kénytelenek voltak újra intézni 
a formaságokat.

Kovács Zsolt arra számít, egész évben 
ilyen „csiki-csuki állapot” lesz a vendéglá-
tásban. „Folyamatosan újra kell tervezni, 
alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Idén 
eljön a nagy rostálás ideje, aki bírja, megy 
tovább, aki nem, kihull” – véli a vállalkozó, 
aki szerint különben erre szükség is volt, 
mert „az elmúlt években felhígult a piac”.
„Ez az év gazdasági szempontból durvább 
lesz, mint a tavalyi, bár már az is nagy pró-
batétel volt. De sokan felélték a tartalékai-
kat, és a remény is megfogyatkozott” – ösz-
szegzett a kincses városi vendéglátós.

„Hidegzuhanyként jött a hír”
Pócsai András, a belvárosi 1568 Bistro 
ügyvezető társtulajdonosa a Krónikának 
úgy nyilatkozott, hogy vegyes érzelmek-
kel fogadták a beltéri nyitásról szóló be-
jelentést. „Az elején nagyon örültünk, 
hogy végre tehetjük a dolgunkat, de 
utána hidegzuhanyként jött a hír, hogy 
ismét zárni kell. De benne volt a levegő-
ben, lehetett rá számítani, hogy ez nem 
fog sokáig tartani” – értékelt a Vallássza-
badság Házában működő étterem társ-
tulajdonosa. Mint rámutatott, furcsának 
tartotta, hogy három napig kevés volt 
az új koronavírusos eset Kolozsváron, 
majd miután újraindultak a vendéglők, 
már rögtön az első napon Kolozs megyé-
ből jelentették a legtöbb esetet, mintegy 
450-et. „Ez kicsit mesterkélt volt. Úgy 
tűnt, mintha a régi prefektusnak az lett 
volna a vágya, hogy távozása előtt indít-
sa el a vendéglőket, de nagy értelme nem 
volt, ha rá öt napra újra zárni kellett” – 
mondta Pócsai András.

Mint magyarázta, ahhoz, hogy egy ven-
déglőt újra lehessen indítani, ráadásul 
rövid idő alatt, hatalmas munka van a 
háttérben. „Munkatársakat kell behozni, 
alapanyagot kell megrendelni, előkészí-
teni, ez mind anyagi megerőltetést jelent. 
Hiszen amikor bevásárolsz, nem egy napra 
teszed, hanem több időre, és a termékek-
nek csak kis részét tudjuk visszaküldeni” 
– magyarázta az illetékes. Hozzátette, sze-
rencsésebb helyzetben vannak a hozzá-
juk hasonló vendéglők, ahol van delivery 
rendszer, így a konyha nem állt le teljesen. 
„Ahol teljesen le volt állva a konyha, ott ez 
a mostani helyzet nagyon nagy érvágást je-
lentett” – értékelt.

Az 1568 Bistro végig nyitva volt az elmúlt 
négy hónapban, amióta Kolozsvár a vörös 
zónában van, és a terasza jelenleg is várja 
a vendégeket. „Emellett kiszállítunk, és 
próbáljuk túlélni ezt a helyzetet. De ha az 
elmúlt évet a járvány előttivel összehason-
lítjuk, akkor 50–60 százalékos visszaesés-
ről beszélhetünk” – vont mérleget a társ-
tulajdonos, aki szerint az anyagi veszteség 
mellett a nagy bizonytalanság is megterhe-
lő, hogy nem lehet tervezni, nem tudni, mi 
lesz holnap-holnapután.

Pócsai András szerint Kolozsváron szin-
te minden vendéglátóipari egység mínusz-
ba dolgozik, függetlenül attól, hogy van 
terasza, vagy sem. „Ez inkább arról szól, 
hogy próbálunk minél több alkalmazott-
nak munkát adni, de ilyen körülmények 
között nem lehet profi tról beszélni. Csak 
bizakodni tudunk, hogy jön a tavasz, és a 
járványhelyzet is megengedi majd, hogy 

elkezdjünk viszonylag normális körülmé-
nyek között dolgozni” – összegzett.

Felelőtlen csiki-csuki játék
Mostis Gergő, a Planetarium söröző és kul-
túrkocsma tulajdonosa is a hatóságok ma-
chinációjának tartja a múlt heti beltéri nyi-
tást. „Rendkívül kényelmetlen, és rosszul 
érint minket ez a csiki-csuki játék, nagyon 
populista húzásnak érezzük” – jelentette ki 
a Krónikának a főtéri kocsma tulajdonosa, 
aki szintén Mircea Abrudean „dicsőséges 
távozásának” tudja be a múlt heti esetet. 
Rámutatott, érdemes lett volna inkább 
kivárni az esetszám valós lecsökkenését, 
mint öt nap elteltével ismét bezárni. „Min-
denki bevásárolt, feltöltötte a készletet, és 
dobhatja ki, senki nem vállal ezért felelős-
séget, nem tehermentesít” – mutatott rá. 
Mostis Gergő szerint átgondolatlan, felelőt-
len a döntéshozók hozzáállása a vendéglá-
tóipar helyzetéhez. „Két szerencséjük van: 
hogy nincs egy erős HORECA-szakszervezet 
Kolozsváron – pótolni kell ezt a hiányt –, és 
hogy hideg van. Különben mindannyian az 
utcára vonulnánk a vendégeinkkel együtt. 
Mert tényleg a mi zsebünkre megy ez a na-
gyon átlátszó machinálás a számokkal” – 
értékelt a Planetarium tulajdonosa.

Úgy vélte, ez nagyon nehéz, jobb eset-
ben nullszaldós időszak az ágazat szá-
mára, de megéri nyitva tartani, mert 
mindenki arra számít, hogy jobb időszak 
következik. „Akinek most pénze van, az 
tud terjeszkedni, de nagyon sokan nem 
bírják a régiek közül, és a szomorú az, 
hogy önhibájukon kívül kell bezárniuk. 
Ráadásul az is arcpirító, hogy még ilyen 
csiki-csuki játékokat is eljátszanak ve-
lünk. Azt mondják: lélegezz föl, szedd 
össze az utolsó tartalékaidat, vedd meg 
az árut és nyissál ki, majd utána dobhatsz 
ki mindent” – értékelt Mostis Gergő. Hoz-
zátette, a múlt heti nyitás amúgy jót tett 
a forgalomnak, a hétvégén háromszoro-
sára ugrott a bevételük azzal, hogy bent 
is nyithattak, még ha csak a kapacitásuk 
30 százalékával is. „Már azt hittük, hogy 
helyreállnak a dolgok, erre újra be kellett 
zárni” – mutatott rá a kocsmatulajdonos.

Másokhoz képest amúgy a Planetari-
um szerencsés helyzetben van, mivel a 
teraszt a hideg időjárás ellenére viszony-
lag sokan látogatják. „Nagyon lojális 
törzsközönségünk van, szinte mindig 60 
százalékos kihasználtságban megtelik a 
terasz. Így nem panaszkodom, de együtt 
tudok érezni másokkal, akiknek nincs 
fedett, fűthető teraszuk, vagy konyhával 
is dolgoznak. Teljesen megértem a felhá-
borodást. A mi vendégeink is szeretné-
nek már bent ülni, hiszen hideg van. De 
ennek ellenére minket látogatnak kint is, 
igaz, nagyon sokat fektettünk be azért, 
hogy tudjuk fűteni a teraszt, minden 
egyes asztalt” – magyarázta Mostis Ger-
gő. Elmondta, hetente kétszer kell cse-
rélniük a gázpalackokat, ami 2400 lejes 
többletköltséget jelent, és bent is fűteni 
kell, hiszen ott zajlik a kiszolgálás. Az 
alkalmazottakat is ugyanúgy kell fi zetni, 
mint régen, hiszen visszahívta őket kény-
szerszabadságról, de a járulékokat, adó-
kat, áfát, bérleti díjat is. Utóbbiról sike-
rült megegyezni a főbérlővel, aki türelmi 
időt adott, ami nagy segítség, hiszen sok 
kolozsvári vendéglátóipari egység épp 
amiatt kénytelen lehúzni a rolót, mert a 
visszaesett forgalom mellett nem tudja 
előteremteni a néhol több ezer eurós havi 
bérleti díjat.

Nehezményezik az üdülési csekkek felfüggesztését

Elégedetlenségüknek adnak hangot, és tiltakoznak az idegenforgalomban érdekelt 
vállalkozók amiatt, hogy a kormány a költségvetési hiány visszaszorítása érdekében 
bevezetett megszorítások keretében úgy döntött, idén nem biztosít üdülési csekkeket a 
közalkalmazottaknak. Érvelésük szerint az üdülési csekkeket elsősorban azért vezették 
be, hogy az alkalmazottaknak lehetőségük legyen egy belföldi üdülés során elszakadni 
a napi rutintól, pihenhessenek, kikapcsolódhassanak, ami által visszaszerzik munka-
kapacitásukat, nő a termelékenységük, és motiváltabbak lesznek abban, hogy az illető 
munkahelyen maradjanak. A romániai turizmus és vendéglátás számára hatékony 
közpolitikai eszköznek bizonyultak, ráadásul – érvelnek az ágazatban érdekeltek – 
mintegy 3000, addig illegálisan működő szálláshely tevékenységének kifehérítését 
eredményezték. Az ágazatban tevékenykedők szerint ugyanakkor az sem kizárható, 
hogy az üdülési csekkek felfüggesztése nyomán sokan visszatérnek a feketepiacra, ami 
által az államkassza is sokat veszítene.

Többet ártott, mit használt. Tiszavirág-életű volt a kolozsvári nyitás
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