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Számos ágazat képviselői elége-
detlenek a kormány költségve-
tési terveivel, illetve a korona-
vírus-világjárvány terjedésének 
megakadályozása érdekében 
foganatosított korlátozásokkal. 
Tegnap az ország több városá-
ban rendeztek tiltakozó meg-
mozdulásokat.

 » KRÓNIKA

„Nincs visszaút”, „Az út vé-
gén”, „Remény nélkül” – 
ilyen és ehhez hasonlóan 

pesszimista hangvételű plakátokkal 
a kezükben tiltakoztak tegnap dél-
ben üres lokáljaik előtt a kolozsvári 
vendéglátóiparban dolgozók. Az ak-
ció a vendéglátó- és szálláshelyeket 
működtetők munkáltatói szövetsége 
által rendezett tiltakozó megmozdu-
lások része volt, amelyeket az ország 
számos városában meghirdettek a 
lassan egy éve hatályban levő, te-
vékenységüket nagyban ellehetetle-
nítő megszorítások ellen. A legtöbb 
településen az akcióhoz csatlakozó 
vendéglátóhelyek alkalmazottai 12  
óra és 12:30 között felfüggesztették 
tevékenységüket, és a vendéglő, ká-
vézó, szálloda elé vonultak, kérve a 
hatóságokat, hogy dobjanak men-
tőövet a hatalmas gondokkal küzdő 
ágazat számára.

Az elmúlt hónapokban elvérez-
tetett iparág képviselői a tiltako-
zás révén arra akarták felhívni a 
hatóságok figyelmét, hogy a koro-
navírus-világjárvány terjedésének 
megfékezése érdekében foganato-
sított intézkedések nyomán alapo-
san megcsappantak a bevételeik, 
és sokuk tevékenysége veszélybe 
került. Az országos demonstráció-
hoz csatlakozva déltől félóra erejé-
ig a kolozsvári belvárosi éttermek, 
kávézók, sörözők alkalmazottai is 
kivonultak a járdára, és a kezük-

ben tartott plakátokkal üzentek az 
illetékeseknek. A vendégek a déli 
napsütésben a teraszokról nézték 
végig a tiltakozást. Számos főtéri 
terasz azonban még a tiltakozás 
idejére sem nyitott meg, míg több 
lokál mára már végleg bezárta ka-
puit.

Amint arról beszámoltunk, or-
szágszerte Kolozsváron az egyik 
legrosszabb a helyzet, a kincses 
városban a vendéglátósok már 
hosszú hónapok óta csak a tera-
szokon szolgálhatják ki vendégei-
ket. Miután múlt hétfőn 3 ezrelék 
alá csökkent a fertőzöttségi ráta, 
pár napra beltéren is kinyithattak, 
de az érintettek szerint ez többet 
ártott, mint használt az üzletnek, 
hiszen a készlet feltöltése után 
nem sokkal új be kellett zárniuk.

Általános a bizonytalanság
„Csaknem egy éve tiltakozunk, és 
ez alatt az idő alatt semmi nem 

történt, épp ellenkezőleg. Olyan, 
mintha minden intézkedés elle-
nünk irányulna. Remélem, hogy 
egyenlő bánásmódban részesü-
lünk, hogy tudjunk dolgozni, mi-
vel ettől az intézkedéstől alkal-
mazottak ezrei függenek. Ha így 
folytatódik, be kell zárnunk ven-
déglátóipari egységeinket” – adott 
hangot tegnap ismételten felhábo-
rodásának Ştefan Mandachi, aki 
egy, az ország több településén is 
jelen levő gyorsétteremláncot mű-
ködtet. Felidézte, számos petíciót 
benyújtottak már, ám a hatóságok 
fittyet hánytak ezekre. Felrótta 
ugyanakkor, hogy a koronavírus 
terjedésének megfékezése érde-
kében, a fertőzöttségi ráta függ-
vényében bevezetett korlátozások 
mellett nem tudják rendesen foly-
tatni tevékenységüket. „Általános 
bizonytalanság van, mivel lehet, 
hogy ma sárga, holnap vörös for-
gatókönyv szerint kell működ-

A 2021-ES KÖLTSÉGVETÉSBE FOGLALT MEGSZORÍTÁSOK MIATT TILTAKOZNAK A RENDŐRÖK ÉS A VASUTASOK IS 

Mentőövre vár a fuldokló vendéglátóipar

Remény nélkül. Az üres lokálok előtt tiltakoztak a korlátozások ellen a kolozsvári vendéglátósok
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nünk. Nem lehet, hogy egyik nap 
a kapacitásunk 30 százalékán, 
holnap a 75 százalékán, aztán 
100 százalékán működjünk. Le-
hetetlenség” – szögezte le az is-
mert üzletember.

Tiltakoznak a rendőrök 
és vasutasok is
Rendőrök, vasutasok is tiltakozó 
akciókat tartottak tegnap Buka-
restben a 2021-es évi állami költ-
ségvetésbe foglalt megszorítások 
miatt. Néhány tucat belügymi-
nisztériumi alkalmazott érkezett 
tegnap Bukarestbe az ország 
számos szögletéből, hogy a kor-
mánypalota előtt adjon hangot 
elégedetlenségének. „Azért jöt-
tünk, hogy kiálljunk a jogain-
kért, mert nem bírjuk tovább 
ezt a gyalázatos kormányzást. 
A 153-as, a belügyminisztériumi 
alkalmazottak bérezéséről szóló 
törvény betartását követeljük” 
– idézte a România Tv az egyik 
tiltakozót.

A vasúti szállításban dolgo-
zókat tömörítő szakszervezet 
eközben a közlekedésügyi mi-
nisztérium székháza előtt tar-
tott tiltakozó megmozdulást a 
kormány által javasolt megszo-
rítások ellen, és kérték a vasúti 
személyzet jogállását szabályozó 
jogszabály betartását. „Az Euró-
pai Unió legtöbb tagállamában 
évről évre fejlesztik és korszerű-
sítik a vasúti infrastruktúrát, Ro-
mániában azonban a stratégiai, 
ökológiai és szociális vízió hiá-
nya aláaknázza a fenntartható, 
a polgárok és az üzleti szféra ér-
dekeit szolgáló mobilitás bizto-
sítását” – húzta ugyanakkor alá 
közleményében a vasutasokat 
tömörítő szakszervezet. A tilta-
kozók emellett síkra szálltak az 
egyetemi hallgatóknak biztosí-
tott ingyenes vasúti közlekedés 
fenntartása mellett.

 » Rendőrök, 
vasutasok is til-
takozó akciókat 
tartottak tegnap 
Bukarestben 
a 2021-es évi 
állami költség-
vetésbe foglalt 
megszorítások 
miatt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A lig 7660 járművet helyeztek for-
galomba januárban Romániában, 

ami csaknem 47 százalékkal elmarad 
az egy évvel korábban jegyzett  adattól 
– derül ki a Romániai Gépkocsigyártók 
és -Importőrök Egyesülete (APIA) által 
nyilvánosságra hozott adatsorokból. A 

személygépkocsik esetében 52,2 száza-
lékos visszaesést jegyeztek a vizsgált 
időszakban: januárban 5913 személy-
gépkocsit helyeztek forgalomba, ame-
lyek a regisztrált járművek 77 száza-
lékát tették ki. Az APIA jelentésében 
emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy 
a januári csökkenés négy egymást kö-
vető olyan hónap után következett be, 

amikor a forgalomba helyezett jármű-
vek száma emelkedett.

 Januárban az eladott új járművek 63 
százalékát jogi személyek vásárolták 
meg, a többi 37 százalékot magánsze-
mélyek vették meg. A statisztikai ada-
tok szerint az eladott autók 59,2 szá-
zaléka benzinmotoros volt, azaz 8,6 
százalékkal csökkent az arányuk 2020 

januárjához képest. A környezetkímé-
lő, úgynevezett zöldautók forgalomba 
helyezése ugyanakkor 26 százalékkal, 
847-re nőtt, ezeknek a járműveknek 
a piaci részesedése januárban elérte 
a 14,3 százalékot a tavaly januárban 
jegyzett 5,4 százalékhoz képest.

 A gépkocsigyártók és -importőrök 
egyesületének statisztikái szerint a 
januárban új gépjárművet (személy-
autót és haszonjárművet) vásárlók kö-
zül a legtöbben a Dacia (1160), a Ford 
(987), a Toyota (764), a Hyundai (661), 
a Volkswagen (542), a Škoda (468) és 
a Mercedes (465) modelljeit választot-
ták. A legnépszerűbb modell a Dacia 
Logan volt (365 eladott egységgel, ami 
75,8 százalékkal elmarad az egy évvel 
korábbi adattól), majd a Ford Puma 
(237 darab, 13-szoros növekedés tavaly 
januárhoz viszonyítva), a Ford Focus 
(225 darab, –16 százalék), a Hyundai 
I20 (189 darab, –28,4 százalék) és a Da-
cia Sandero (189 darab, –79,7 százalék) 
következik a sorban.

Padlófék az autópiacon, de egyre divatosabb a zöld személygépkocsi

 » A környezetkí-
mélő, úgynevezett 
zöldautók forga-
lomba helyezése 
ugyanakkor 26 
százalékkal, 847-
re nőtt, ezeknek 
a járműveknek a 
piaci részesedése 
így januárban 
elérte a 14,3 szá-
zalékot a tavaly 
januárban jegy-
zett 5,4 százalék-
hoz képest.

Visszaestek tavaly az autóeladások Romániában

A gépjárművek és motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelmében, karbantartásában és javításában elért üzleti forga-
lom volumene tavaly 8,7 százalékkal csökkent 2019-hez képest, elsősorban az autóeladás visszaesése miatt (–14,3 
százalék) – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataiból. Az Agerpres hírügynökség által idézett közlemény 
szerint a jelzett időszakban az autóalkatrészek és -tartozékok forgalma 6,1 százalékot zsugorodott. A motorkerékpár és 
a kapcsolódó alkatrészek forgalma viszont nőtt, a motorkerékpár-javítás bevétele szinte megduplázódott (+86,6 száza-
lék). Jelentősen, 36,2 százalékkal esett vissza a nyers adatok szerint a szolgáltatások forgalma, elsősorban a turisztikai 
irodák (–51,8 százalék), a szerencsejáték-termek, a szálloda- és vendéglátóipar (32,9 százalék) tevékenységének be-
szűkülése miatt. Az egyetlen terület, ahol növekedést regisztráltak, a fodrászat és egyéb szépségápolási tevékenységek 
voltak +27,1 százalékkal. Ha a 2020. decemberi adatokat a novemberivel hasonlítjuk össze, kiderül, a szolgáltatások 
üzleti forgalma – a nyers adatok szerint – 7,9 százalékkal nőtt, elsősorban a szabadidős tevékenységek (+52,4 száza-
lék), a fodrászat és szépségápolással kapcsolatos szolgáltatások (+18,4 százalék) jelentős javulása miatt.




