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Idén a téli autógumiszett cseréjét is 
könnyedén megoldotta az a 3 sze-
rencsés nyertesünk, aki a Sigma- 

Gum vállalat közreműködésével saját 
autóját készíthette fel a hideg évszak 
útviszonyaira. A gyergyószentmiklósi 

Baricz Tibor, a székelydályai 
Séra Attila és a székelyud-
varhelyi Szász Ferenc (fotó) 
lett gazdagabb a nagy értékű 
autógumiszettekkel. Köszön-
jük mindazoknak, akik ed-

dig részt vettek kampányunk-
ban, és bízunk benne, hogy továbbra 
is esélyt adnak maguknak arra, hogy 
az egyiptomi luxusutazás vagy a há-
rom belföldi wellnesshétvége nyerte-
sei lehessenek. Természetesen a kam-
pányban részt vevők a december 17-ei 
sorsoláson túl a garantált ajándékcso-
magban is részesülnek.

Téli gumiszettek ajándékba
Előfi zetni főnyeremény! – gyergyói és udvarhelyszéki előfi zetőinket érte a szerencse
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KOR P O S AT T I L A

Romániában immár harmadik he-
te csak védettségi igazolvánnyal 

(úgynevezett zöldigazolvánnyal) le-
het ügyfélként vagy fogyasztóként 
belépni a nyilvános zárt terekbe az 
alapvető árucikkeket forgalmazó 
boltok és gyógyszertárak kivételé-
vel. Az alkalmazottakra ugyanakkor 
a szabályozás nem vonatkozik, mert 

a munkavállalók jogait csak a parla-
ment korlátozhatja törvénnyel. 

Hátrányba kerültek

Szabó Csilla, a csíkszeredai Tulipán 
áruház ügyvezető igazgatója érdek-
lődésünkre elmondta, hogy miként 
az ország számos városának bevá-
sárlóközpontját, úgy a hargitai me-
gyeszékhely városközponti áruházát 
is halmozottan hátrányosan érintette 
a zöldigazolványhoz kötött belépés. 

„Természetesen hátrányosan érintet-
te a forgalmat a korlátozott belépési 
rendszer. Magától értetődő, hogy ez-
által az üzletek forgalma is jelentősen 
csökkent” – fogalmazott. Hozzátette, 
ennek ellenére jó kapcsolatot ápol-
nak a felületeket bérlő üzletekkel, 
amelyek nem az áruházat hibáztat-
ják a kialakult helyzetért és az anyagi 
kiesésért. „Mi október 26-ától életbe 
léptettük a QR-kód alapú beléptetést. 
Bár a hétvégi híradások után köz-
vetlenül még nem volt egyértelmű 
a szabályozás, mi az előírásoknak 
megfelelően reagáltunk” – tudatta. 
Megemlítette, hogy az áruház eseté-
ben az ott működő élelmiszerüzlet-
nek és gyógyszertárnak van a legna-
gyobb szerencséje jelen helyzetben: 
míg előbbi esetében közvetlenül az 
utcára is van kijárat, addig utóbbi a 
hátsó bejárat mellett található, így 
le tudták zárni azt a részt kizárólag 

annak az egységnek. „A főbejára-
tot működtetjük, ott ellenőrizzük a 
zöld igazolványokat. Reméljük, hogy 
csak átmeneti időszak ez, már van-
nak jelei annak, hogy csökkennek a 
járványmutatók” – összegezte, hoz-
zátéve, hogy a korlátozások 30 napig 
vannak érvényben, a folytatásról 
egyelőre nem sokat tudni.

Hibák összessége

Az igazgató szerint elhibázott dönté-
sek sorozata vezetett ahhoz a helyzet-
hez, amelybe most az áruház is került. 
„A kereskedelmi ágazat résztvevőit 
cserben hagyta az állami vezetés. Nem 
volt felépítve egy megfelelő oltási kam-
pány országos szinten, mint ahogy az 
a nyugat-európai államokban megva-
lósult. Már tavasz óta köztudott volt, 
hogy az őszi járványhullám meg fog 
érkezni, de előrelépés ezen a téren 

sem történt. Ráadásul az a legszomo-
rúbb, hogy a gazdasági szereplőkön 
csattan mindez, akik nem tudják ki-
szolgálni a vásárlókat. Reagálni sem 
volt idejük a piaci szereplőknek egy 
ilyen mértékű korlátozásra” – sorolta. 
Benne csak tovább erősítette mindezt, 
hogy mivel a Hivatalos Köz-
lönyben nem is szerepelt az 
a határozat, ami szabályoz-
ta volna a belépést október 
25-étől, ő is rákérdezett az 
illetékeseknél a teendőkre, 
és csak utólag egészítették 
ki azt a zöldigazolványos 
belépés szabályára. Szerin-
te az időzítés is a lehető legrosszabb 
volt, hiszen a kereskedelem az év végi 
ünnepek előtt felraktározza készleteit 
az igények kielégítése érdekében, de 
jelen esetben ez csak további kiadáso-
kat és még kevesebb bevételt jelent a 
piaci szereplőknek.

Elhibázott döntések sorozata miatt a legtöbb üzlet hátrányba került 
• Ahogyan az várható volt, a nem élelmiszereket for-
galmazó kereskedelmi egységeket érinti a leghátrányo-
sabban a zöldigazolványhoz kötött belépési rendszer. 
Ez alól Csíkszereda központi áruháza sem kivétel, ahol 
a korlátozás jócskán érezteti hatását. Az épületegyüt-
tes vezetője szerint elhibázott döntések sorozata miatt 
a legtöbb kereskedelmi egység hátrányba került.

• Korábban már lezajlott 
az Előfizetni főnyeremény! 
kampányunk első sorso-
lása, ennek keretében 43 
szerencsés előfizetőnket 
ajándékoztuk meg kötény-
szettekkel. Most a téli au-
tógumikat is kisorsoltuk.




