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K O V Á C S  E S Z T E R

F ontos nagyon pontosan 
beazonosítani a vállalkozás 
célját és célközönségét, illet-

ve hangsúlyt fektetni a személyzet 
képzésére – ezeket tartják a siker 
legfontosabb elemeinek a lapunk 
által megkérdezett vállalkozók. Ez-
úttal olyan lokálok vezetőit kérdez-
tük, amelyek a válságot megjósoló 
gazdasági elemzések ellenére az 
elmúlt időszakban nyíltak meg.

Az alkalmazottakon sok múlik

Zsigmond István és társa előbb Ma-
rosvásárhelyen indított helyi kávé-
pörköldét, majd kávézót, a bővítés 
ötlete azonban már akkor megvolt. 
„Arra már nem számítottunk, hogy 
a március eleji csíkszeredai nyitás 
után néhány héttel az egész orszá-
got lezárják” – vallotta a vállalko-
zó. A kávét, gourmet (ínyenc) fogá-
sokat és koktélokat is kínáló lokál 
azonban így is életben maradt, ez 
részben a szakképzett munkaközös-
ségnek köszönhető, állítja a vállal-
kozó, megjegyezve azonban, hogy 
a tulajdonosoknak is rugalmasnak 
kell lenniük. Megtudtuk például, 
hogy a vállalkozás vásárhelyi lokál-
jában a legválságosabb időszakban 

az alkalmazottak kényszerszabad-
ságon voltak, és a két tulajdonos 
állt be a pult mögé. „Nem volt köny-
nyű időszak, ezt el kell ismerni. De 
meghátrálni sem akartunk. Nem 
mondhatjuk, hogy ez volt a hely leg-
sikeresebb éve, de túléltük, és stabil 
vendégbázist építettünk” – tette 
hozzá. A fi atal vállalkozó szerint 
rendkívül fontos a megfelelő mar-
keting és a közösségépítés, főként 
az olyan, ami újszerű és dinamikus. 
A pörkölde specialitásait egyébként 
azóta már Székelyudvarhelyen is 
forgalmazzák, de a vállalkozás idén 
tovább építkezik, és két másik vá-
rosban is lokálokat nyit.

Változni, változtatni, ha kell

Hasonlóan dinamikusan fejlődik 
Vinczellér Árpád vállalkozása is 
Székelyudvarhelyen, annak ellené-
re, hogy azt jósolták, rossz lóra tett, 
amikor a világjárvány kellős köze-
pén nyitott lokált. „A járvány és a 
korlátozások közepén nyitottunk 
meg tavaly június 10-én. Már az elő-
ző évben szerződést kötöttünk egy 
városközponti ingatlan bérlésére, 
de akkor – 2019 végén – még csak 
messzi rémhírnek tűnt a koronaví-
rus-járvány” – elevenítette fel a fi a-
tal vállalkozó. Noha a járvány 2020 
nyarára sem csillapodott a már-
ciusban megbecsült mértékben, 

Vinczellér úgy döntött, kitart elkép-
zelése mellett és megnyit. „Kell egy 
jó csapat, természetesen, de fontos 
az is, hogy olyat hozz a piacra, ami 
még nincs” – hangsúlyozta. A vál-
lalkozást néhány hónap után új 
helyszínnel bővítették, a helyzetet 
azonban a kényszer szülte, tudtuk 
meg. „Leülni és beltérben fogyasz-
tani nem lehetett, a kis helyiségbe 
is egyszerre csak kevesen tartóz-
kodhattak, így kitaláltuk, hogy 
nyitunk egy utcára néző ablakot, 
ahol csak elvitelre kínáljuk a ter-
mékeket” – fejtette ki a vállalkozó, 
megjegyezve: az elmúlt időszak leg-
fontosabb tanulsága, hogy a vállal-
kozásoknak nagyon dinamikusan 
és rugalmasan kell reagálniuk min-

den helyzetre, egyébként veszélybe 
kerül a fennmaradásuk. 

Újat kell hozni a piacra

Daray Erzsébet könyves kávézót 
nyit hamarosan Marosvásárhely 
belvárosában, ám a vállalkozás 
ennél sokkal több. „Családi vál-
lalkozásként képzeltük el a helyet, 
amelynek azonban szociális jelle-
ge is van, ugyanis két vulnerábilis 
(sebezhető) kategóriába tartozó 
személyt, egy értelmi sérült lányt 
és egy gyermek otthonban nevel-
kedett roma fi út fogunk alkalmaz-
ni” – magyarázta. Az indulótőkét 
pályázati összeggel egészítették 
ki, bár azt, hogy kérésüket kedve-

zően bírálták el, a járvány kellős 
közepén tudták meg. „Járvány ide 
vagy oda, ezt az álmunkat, hogy 
könyves kávézót működtessünk, 
mindenképpen szeretnénk megva-
lósítani. Különösen fontos ügy ez 
nekünk, hiszen az egyik érintett 
személy tulajdonképpen a nagylá-
nyunk. Nagyon erős tehát a szemé-
lyes motivációnk is, hogy számára 
védett munkahelyet biztosítsunk, 
illetve szeretnénk minél szélesebb 
körben népszerűsíteni ezt a lehető-
séget” – magyarázta Daray Erzsé-
bet. A szociális jelleg mellett azon-
ban a vállalkozásnak működnie is 
kell, ezért a Marosvásárhelyen még 
hiánycikknek számító könyves ká-
vézó forma mellett döntöttek. 

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen a volt város-
vezetés egy céget hozott létre 

Közigazgatás és Turizmus néven, 
és ennek átadott egy szállodát, 
egy vendégházat és több vendég-
lőt. A fő székhely a Mihai Emines-
cu Ifjúsági Házban és a mellette 
lévő Ifjúsági Szállodában volt, de 

ide tartozott a Víkendtelepen lévő 
vendégház és étterem, valamint a 
várban és a Somostetőn lévő, jól 
működő vendéglátóipari egysé-
gek is. Bár az évek során többször 
elhangzott, hogy a városnak nem 
kellene versenyeznie a magán 

vendéglátóipari egységekkel, nem 
kellene konkurenciája legyen az 

adófizető magánvállalkozóknak, 
a volt városvezetés tovább működ-
tette ezeket az egységeket.

Felszámolták a céget

Az új városvezetés kinevezett egy 
új, ideiglenes vezetőt a Közigazga-
tás és Turizmus cég élére, és fellel-
tározta az ingatlanokat, javakat, be-
vételeket és veszteségeket. Kiderült, 
hogy a céghez tartozó egységek 
vajmi kevés nyereséget termeltek, 
sőt az egyik vendéglő nagy adós-
ságot halmozott fel egy nagybani 
áruház felé. A helyszínelések során 
előkerültek füzetek, amelyekben fel 
voltak írva azok a tételek, amelye-
ket az álnéven szereplő személyek 
fi zetés nélkül fogyasztottak el. Volt 
a jegyzékben lazactól csirkepapri-
kásig, túrógombóctól pacallevesig 
szinte minden. A városvezetés a cég 
felszámolása mellett döntött, így az 
épületek újra visszakerültek a város 
tulajdonába.

Bérbe adnák a vendéglőket

A városhoz tartozó vendéglátóipari 
egységek többsége jelenleg zárva 
van, elsőként az Erdei Házikó ese-
tében kezdődött el a bérbeadási fo-
lyamat. A nevéhez illően kis erdei 
házikónak kinéző, tágas terasszal 
rendelkező, a város egyik népszerű 
helyén, a Somostetőn épített létesít-
ményt négy évre szeretnék 
bérbe adni, kétéves meg-
hosszabbítási lehetőséggel, 
egy olyan cégnek, amely 
vállalja, hogy a célnak 
megfelelően működteti. A 
marosvásárhelyi tanácso-
soknak csütörtöki ülésükön 
kell elfogadniuk a bérbeadási fel-
tételeket, és azután kezdődhet el a 
tulajdonképpeni folyamat. Mint a 
városházától megtudtuk, sorban fog 
következni a többi vendéglátóipari 
egység bérbeadása is, hiszen a város 
nem akar vendéglőket, éttermeket 
működtetni.

Bérbe adják a veszteséges vendéglőket

Van, akinek így is sikerült
Vendéglátás járványidőben: jó példák is vannak

• Elsőként a marosvá-
sárhelyi, Somostetőn 
lévő Erdei Házikó nevű 
vendéglátóipari egységet 
adja bérbe a marosvásár-
helyi városháza, de ter-
vezik, hogy a többi, eddig 
a város egyik cége által 
működtettet vendéglőt is 
kiadják. 

• Még a legszigorúbb járványügyi korlátozások idején 
sem kilátástalan a vendéglátósok helyzete – legalábbis 
így gondolják azok a székelyföldi vállalkozók, akik a 
nehézségek ellenére az elmúlt egy évben nyitottak új 
lokált. A siker kulcsa: megtalálni a piaci rést, olyanba 
vágni, ami még újszerű a térségben.

Zárva van a házikó, ahol 
korábban finom almás tésztát 
és hideg üdítőket, sört is lehetett 
fogyasztani 

Egyszer kint, máskor bent. Az elmúlt évben 
gyorsan és gyakran változó szabályokhoz 
kellett alkalmazkodniuk a vendéglátósoknak 
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