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A KORLÁTOZÁSOK ÉS A REZSISZÁMLÁK MIATT ÚJRA TÉRDRE KÉNYSZERÜLTEK A KÁVÉZÓK, ÉTTERMEK MŰKÖDTETŐI

Jelentősen megcsappant a vendéglők forgalma
Újra lesújtottak a koronaví-
rus-világjárvány megfékezése 
miatt bevezetett korlátozások 
a romániai vendéglátóiparra: 
mivel alacsony az átoltott-
ság, továbbá egyre többen 
betegszenek meg és szorul-
nak kórházi ellátásra, ismét 
térdre kényszerült a gazdaság 
egyik ágazata. A Krónika által 
megkérdezett vendéglátósok 
elmondása szerint legalább 
50 százalékkal zsugorodtak 
a bevételeik, és nem ritka az 
sem, hogy alkalmazottakat 
kellett kényszerszabadságra 
küldeniük.

» MUNKATÁRSAINKTÓL

D rasztikusan visszaesett az 
erdélyi és partiumi vendég-
látóhelyek forgalma, ami-

óta a negyedik hullám berobbaná-
sa nyomán a bukaresti kormány 
kénytelen volt új korlátozásokat 
bevezetni a koronavírus terjedésé-
nek megfékezése érdekében azo-
kon a településeken, ahol magas a 
fertőzöttek aránya. Ma már nincs 
olyan megyeszékhely a tágabb 
értelemben számított Erdélyben, 
ahol a kávézókba, éttermekbe 
betérő vendégnek ne kellene bi-
zonyítania, hogy már legalább tíz 
napja megkapta a Covid–19 elleni 
oltás második – a Janssen eseté-
ben az első – adagját, vagy leg-
alább tíz, ám nem több mint 180 
napja átesett a betegségen. Sok 
helyen emellett tovább nehezíti 
a vendéglátósok mindennapjait, 
hogy a helyek csak kapacitásuk 
50 százalékával üzemelhetnek. A 
rezsiszámlák közben egyre maga-
sabbak, így sokuk számára mára 
már újfent a lét a tét.

Pangás Nagyváradon
Szinte üres belterű kávézókat, ét-
termeket, a teraszok asztalainál 
alig néhány vendéget láthattak 
azok, akik az elmúlt napokban 
Nagyvárad belvárosában sétál-
gattak, azokon a helyeken is si-
mán lehetett helyet találni, ahol 
nem is olyan rég még jóval előre 
kellett asztalt foglalni, másképp 
esélytelen volt bejutni. A tapasz-
talatok azt mutatják, a vendéglá-
tósok nagy része nem kockáztat, 

és a pincér már az étlap átnyúj-
tása előtt kéri a zöldigazolványt 
a betérő vendégtől. Találtunk 
ugyan olyan helyet is, ahol kér-
dés nélkül kiszolgálták a betérő-
ket, tény viszont, hogy ott sem 
voltak többen, valószínűleg so-
kan nem is próbálkoznak.

„Nagyjából 50 százalékra 
csökkentek az eladások, ahogy 
emelkedett a fertőzöttségi ráta 
és szigorodtak a korlátozások, 
úgy zuhant a forgalom” – vont 
mérleget az elmúlt időszak ta-
pasztalatairól Zsupon György, a 
nagyváradi Dock, Spoon és Violet 
bisztrókat működtető cég mene-
dzserasszisztense, akit telefonon 
értünk utol. Mint kiderült, az al-

kalmazottak felével egyetemben 
ő is éppen egy hónapos kényszer-
szabadságát tölti, aztán vetésfor-
góval azok mennek kényszerpi-
henőre, akik most dolgoznak. A 
jelenlegi helyzetben ugyanis nem 
tudják megengedni maguknak, 
hogy mindenki bejárjon dolgoz-
ni, és a megcsappant vendégkör 
mellett nincs is szükség a teljes 
személyzetre. „Így is többe kerül 
a leves, mint a hús. Az elmúlt 
időszakban kétszeresére drágult 
a gáz, a villany és a szemétszál-
lítás is. Ugyanakkor hiába van 
félház, a rezsiköltségek ettől nem 
lesznek alacsonyabbak” – sorol-
ta az ágazatban tevékenykedők 

által tapasztalt gondokat a ven-
déglátós. Hogy meddig tudják így 
húzni, nem tudja, ám szerinte a 
korábbi tapasztalatokból kiindul-
va 60 százalékos esélyt lát arra, 
hogy kénytelenek lesznek felfüg-
geszteni tevékenységüket, mert 
nem fogja megérni nyitva tartani. 
A Dockot amúgy már most is csak 
heti öt napon nyitják ki.

A vendéglátóipari szakember 
meglátása szerint pedig sokan 
nem csak ideiglenesen fogják le-
húzni a redőnyt az elkövetkező 
időszakban, hanem lesznek, akik 
beleroppannak. Ő maga amúgy 
derűlátó, látja a fényt az alagút 
végén, csak nem tudja, mikor 
érünk oda.

Zsupon György egyúttal arra 
is ráirányította a fi gyelmünket, 
hogy miközben az idei évre újfent 
a munkaerőhiány volt jellemző a 
vendéglátásban, a nyári szezon 
leteltével és a kényszerszabad-
ságolások miatt most újra sokan 
keresnek állást. Újra hiány lesz 
ugyanakkor szerinte, amikor vég-
re újra mindenki teljes kapacitás-
sal üzemelhet, a nagyobb gondot 
viszont az okozza, hogy éppen a 
tapasztaltabb személyzet gondol-
kodik váltáson, sokan máris ke-
rékpáros futárnak vagy sofőrnek 
álltak, főként a családosok nem 
tudják már tovább vállalni a bi-
zonytalanságot.

Hasonló tapasztalatokról szá-
molt be érdeklődésünkre Posa Ti-
bor, a rendezvényeket és bulikat 
is szervező Gekko Pub menedzse-
re. „Minket több szinten érint ez a 
dolog. Egyrészt már az eléggé sú-
lyosan érinti a vállalkozást, hogy 
csak zöldigazolvánnyal lehet be-
engedni az embereket, ugyanis az 
átoltottság a fi atalok körében nem 
volt a legmagasabb, és minimum 
egy hónap, mire azokat, akik most 
veszik fel az oltást, újból tudjuk 
fogadni. Továbbá a klubrészt és 
a bárrészt nem működtethetjük 
a magas fertőzöttségi ráta miatt 
bevezetett korlátozások nyomán 
– mindezt annak ellenére, hogy 
csak oltottakat és a betegségen 

átesetteket engedhetünk be. Ezért 
személy szerint ellentmondónak 
találom ezt a szigorítást. És végül 
amellett, hogy a kapacitást is szi-
gorítják, az nyitvatartásunkat is 
ismét korlátozzák” – mutatott rá a 
vendéglátós. Ő is arról számolt be, 
hogy a bevételek több mint felére 
csökkentek. Ezzel és az energiaá-
rak megugrásával szerinte „jelen 
pillanatban nem igen lehet fenn-
tartani” a helyet, mert „a hűtők 
ugyanúgy hűtenek, a légkondik 
fűtenek, és ugyanúgy égnek a lám-
pák, mintha tele lenne a hely”.

Kérdésünkre Posa Tibor közöl-
te, egyelőre nem kellett senkit 
kényszerszabadságra küldeni. 

„Amúgy az elmúlt pár hónap-
ban szerettünk volna felvenni 
embereket, de nagyon nehezen 
találunk bárkit is, mert kevesen 
szeretnének most ebben a szek-
torban dolgozni a bizonytalan-
ságok miatt” – jegyezte meg.

Beadványban kérnek 
igazságot Kolozsváron
Kolozsváron eközben további 
gondot jelent, hogy még az or-
szágos rendelkezés által sza-
vatolt 24 óráig sem tarthatnak 
nyitva a vendéglátóhelyek, a he-
lyi rendelkezés ugyanis csak 22 
óráig teszi ezt lehetővé. Mostis 
Gergő, a kolozsvári Planetárium 
söröző tulajdonosa is arról szá-
molt be érdeklődésünkre, hogy 
nagyon negatívan érinti őket a 
döntés. „Annak ellenére, hogy 
mi eleget teszünk minden óvin-
tézkedésnek, két méterre vannak 
egymástól az asztalok, a terem-
nek mindössze az 50 százalékát 
használjuk ki, és csak oltottakat 
engedünk be, mégis csak 22 órá-
ig tarthatunk nyitva. Ez nyilván 
csődközeli állapotba juttat jó né-
hány vendéglátót” – fejtette ki a 
vendéglátós. Aki nemrég felhívta 
a helyi csendőrséget is, és meg-
kérdezte, hogy hány óráig lehet-
nek nyitva. Azt a választ kapta, 
hogy 24 óráig, és hogy ne a sajtó-
ból tájékozódjon, hanem olvassa 
el a határozatot. Amikor elolvas-
ta a határozatot a polgármesteri 
hivatal honlapján, abban 22 óra 
szerepelt. „Tehát a helyi csendőr-
ség sem tudja, hogy hány óráig 
tarthatnak nyitva” – jegyezte meg.

Mostis Gergő beszámolt egyút-
tal arról is, hogy már fogalmazzák 
azt a beadványt, amelyet a Kolozs 
megyei prefektusnak címeznek, 
és amelyben magyarázatot vár-
nak arra a kérdésre, hogy miért 
kell 22 órakor bezárnunk, amikor 
az országos rendelet 24 órát szab 
meg. Szervezkednek, és nem tart-
ja kizártnak, hogy utcai megmoz-
dulásra is sor kerül. Mindezek 
mellett a zöldigazolvány köte-
lezővé tétele többletkiadásba 
kergeti őket. Külön személyze-
tet kell alkalmaznia, amely az 
ajtóban fogadja a vendégeket, 
illetve telefont, elektronikai esz-
közt kell adnia az alkalmazottak 
kezébe. A vendéglátós szerint az 
intézkedés negyedére csökkenti 
a forgalmat. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Csődközeli állapot. Az éttermeket, kávézókat érintő korlátozások nyomán sok asztal üresen marad
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