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H I R D E T É S

(Folytatás a 6. oldalról)

„Elegünk van ezekből az elhibá-
zott döntésekből, amelyeknek mi 
isszuk meg a levét. Nem beszélve 
arról, hogy nemrég még egy több 
tízezres fesztivált tartottak Kolozs-
váron. Mi akkor 2 óráig lehettünk 
nyitva, azok a helyek pedig, ame-
lyek az Untold területén működ-
tek, 5-ig. Olyan diszkrimináció és 
esélyegyenlőtlenségek történnek, 
amelyek felháborítóak” – adott 
hangot elégedetlenségének Mos-

tis Gergő. Bevallása szerint rend-
szeresen monitorozza a többi 
vendéglátóhelyet Kolozsváron. 
Azt mondja, akadnak olyanok, 
amelyek 24 óráig tartanak nyit-
va, míg mások csak bemondás 
alapján engedik be az embereket, 
azzal védekezve, hogy ők nem 
„zöldigazolvány-szakértők”, és a 
rendőröknek kell intézkedniük.

 Tapasztalata szerint a vendé-
gek nagyon jól kezelik a megszo-
rításokat, mindenki mutatja az 
igazolványát, senki nem ellenke-

zik. „Nem találkoztam elégedet-
lenséggel a vendégek részéről. 
Megértik, hogy minket kötelez a 
törvény. Csak a döntéshozókkal 
van baj, akik logikátlanul és csak 
látványintézkedésekkel próbál-
ják megúszni azt, hogy mennyire 
elhibázott volt Romániában az 
oltási kampány” – hangsúlyozta 
a söröző tulajdonosa, aki amúgy 
úgy látja, az intézkedés nem nö-
veli az oltási hajlandóságot, „sőt, 
kontraproduktív, azonban elle-
hetetleníti a vendéglátókat”.

A túlélés a cél 
Sepsiszentgyörgyön is
Újra a túlélésre rendezkedtek be 
a vendéglátóhelyek Sepsiszent-
györgyön is. Amióta kötelező a 
védettségi igazolvány ellenőrzése, 
elmaradnak a vendégek, drámai-
an visszaesett a forgalom. „Gya-
korlatilag eltűntek a vendégek, 
aki nincs beoltva, nem is próbál-
kozik, hiszen még az udvaron, a 
kertben sem tudjuk fogadni őket. 
A rendezvények száma újra visz-
szaesett” – számolt be megkere-
sésünkre Kovács István, a Park 
szálloda és étterem tulajdonosa. 
Ha viszont mégis betéved néhány 
oltatlan vendég, megsértődik, 
amikor kérik tőle az igazolványt.

A Sepsiszentgyörgyi Vendéglátó-
ipari Egységek Szövetsége (SVESZ) 
ugyanakkor megpróbálkozott kö-
zös álláspontot kialakítani, de ez 

nem sikerült, mert a cégvezetők 
véleménye megoszlik. Van, aki 
áttért a házhoz szállításra, vagy 
bezárt, nem vállalták, hogy a zöld-
igazolvány mentén szelektálják a 
vendégkört, mások nem is kérik a 
bizonylatot, inkább kockáztatják 
a hatalmas bírságot, sorolta Ko-
vács István. Hozzátette, ő betartja 
a törvényt, az alkalmazottak meg-
kapták az oltást, de a forgalom 
drasztikus visszaesése nehéz dön-
tések elé állítja, kénytelen volt újra 
szabadságra küldeni a munkatár-
sai nagy részét. „A kérdés, hogy 
kibírjuk, vagy sem az újabb meg-
próbáltatást, ez az újabb csapás 
valószínűleg megrostálja az ága-

zatot, ami hosszú távon lehet rossz 
vagy jó” – fogalmazta meg a vállal-
kozó. Felidézte, a járvány előtt so-
kan belevágtak a vendéglátásba, 
rendezvénytermeket nyitottak, vi-
szont már második éve küzdenek a 
forgalomcsökkenéssel, így csak az 
tud talpon maradni, aki „hozzáér-
tő módon, elhivatottan működteti 
vállalkozását”. 

Soha nem tapasztalt forgalom-
csökkenésről számolt be Dóczi 
Lóránt, a szintén sepsiszentgyör-
gyi Gado gasztrokocsma társtulaj-
donosa is. A belvárosi bisztróban 
még néhány héttel ezelőtt is csak 
foglalással lehetett helyet találni, 
a védettségi igazolvány megköve-

telése óta alig vannak vendégeik. 
„Péntek este, amikor általában 
legnagyobb a forgalom, nem volt 
senki, kénytelenek voltunk be-
zárni” – számolt be a vállalkozó. 
Mint felidézte, gyakran tértek be 
hozzájuk baráti társaságok, ám a 
jelenlegi körülmények között, ha a 
csapatból néhányan nincsenek be-
oltva, azt választják, hogy otthon 
maradnak, valakinek a lakásán 
szervezik meg az esti vacsorapar-
tit, borozást.

Napközben még egy-két vendég 
betér kávézni, működik a házhoz 
szállítás is, de ez minimális be-
vételt  generál, a költségeket sem 
hozza ki, a fi zetésekre már nem 
marad. „Ha naponta nem bo-
nyolítunk le legalább ezereurós 
forgalmat, már veszteséges a vál-
lalkozás” – mutatott rá Dóczi Ló-
ránd. Emiatt pedig újra kénytele-
nek lesznek kényszerszabadságra 
küldeni az alkalmazottakat, ami 
meglátása szerint azért veszélyes, 
mert elveszíthetik a jó szakembe-
reket. „Újra a túlélésre vagyunk 
berendezkedve. Most már sokadik 
alkalommal mondjuk a munka-
társainknak, hogy legyenek türe-
lemmel, még ezt bírják ki, amíg 
újra jobb lesz. Nekik is családjuk 
van, kiadásaik, ezt nem lehet a 
végtelenségig elvárni, közben 
nagyon nehéz jó szakembereket 
találni az ágazatban” – foglalta 
össze Dóczi Lóránt.

Visszavetette a vendéglátóhelyek forgalmát a zöldigazolás megkövetelése

» A vendéglátóipari 
szakember meglátása 
szerint pedig sokan nem 
csak ideiglenesen fogják 
lehúzni a redőnyt az 
elkövetkező időszakban, 
hanem lesznek, akik 
beleroppannak. 
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