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Vesztergom Lóránt asztalost eddig még nem érintette a válság, felkészül rá

Pontosan beállított célokkal
A koronavírus okozta hely-
zet gazdasági hatásairól 
szóló körképünkben Vesz-
tergom Lóránt asztalos, 
egyéni vállalkozó az általa 
későbbi időpontra várt visz-
szaesésre való felkészülés-
ről beszélt.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS Az északi ipari 
park területén tavaly készült 
el a vállalkozás új csarnoka, 
amelynek elsődleges célja, 
hogy az ott beszerelt három 
nagy értékű géppel helyszínt 
biztosítson a két éve megsza-
bott új iránynak: egyedi mé-
retű, kialakítású és magas mi-
nőségű, elsősorban konyhabú-
torok gyártása akár lapra sze-
relten. Hárman dolgoznak az 
üzemben, jelenleg hét tanuló-
juk van.

A veszélyhelyzet idején is fo-
lyamatosan dolgoztak. A tanu-
lólétszám nem annyira magas, 
a műhely nagy, a higiénés fel-
tételek adottak, így ezek nem 
indokolták volna, a diákok 
mégis úgy döntöttek, a gyakor-

lati oktatás online formáját vá-
lasztják. A nyári gyakorlatnál 
már vissza tudtak térni a meg-
szokott kerékvágásba. 

A válság előtt a szakmában 
több volt a megkeresés, mint 
amit egy vállalkozás megfele-

lő módon el tud vállalni. A ve-
szélyhelyzetben sem csökkent 
a munkamennyiség. Veszter-
gom Lóránt azt gondolja, hogy 
ez a gazdasági helyzet hosz-
szabb lefutású lesz, nem biz-
tos, hogy most fogjuk igazán 

megérezni, ami a vírus hatá-
saként kialakul. Lehet, hogy 
egy vagy két év múlva. Ő már 
megkezdte a felkészülést.

A gazdasági visszaesés-
re készülve, és mivel a meg-
rendelések mennyisége nem 

csökkent, nem vette igénybe a 
hiteltörlesztési moratóriumot 
(bár mások számára nagyon 
jó lehetőségnek tartja), arra 
készül, hogy még ebben az év-
ben előtörleszt, még stabilab-
bá téve így a vállalkozást, ter-

mészetesen közben biztosítva 
a működés rugalmasságát le-
hetővé tevő szintű forgóesz-
közt, raktárkészletet is.

A két éve elindított vona-
lat erősítve bemutató minta-
termékeket hoztak már lét-
re, és újabbat készítenek. Ka-
talógust alakítanak ki, Bútor-
puzzle néven jelentek meg az 
interneten, könnyíteni szeret-
nék a megrendelőik dolgát, 
akár lapra szerelten árulni a 
bútorokat, csökkenteni a „kin-
ti” munkák arányát. A tevé-
kenységet fejlett, nagy értékű 
informatikai háttér segíti, 
többmilliós szoftverpark, pél-
dául látványtervező program. 
A gépek is számítógép-vezé-
reltek.

A jövőre nézve az is fontos 
döntés, hogy Vesztergom Ló-
ránt a magas minőségű, így 
árú, a luxus felé elmozdu-
ló kategória előállítását cé-
lozza meg, ennek megfelelő 
alapanyagok, vasalattípusok 
felhasználásával. Azt vallja, 
akik ki tudják fizetni ezt az 
árkategóriát, azokra a válság 
kevésbé hat. 

Megkönnyebbülést 
hozott a könnyítés
DUNAÚJVÁROS A Bartók utcá-
ban van fodrászszalonja Sza-
nyi Ritának, a kialakult jár-
ványhelyzet miatt bezárta az 
üzletét, hiszen első az egész-
ség. A nehéz helyzetben a 
könnyítések segítettek.

Szanyi Rita a rendkívü-
li helyzetben az üzlete bezá-
rásáról döntött, pedig nyitva 
is maradhatott volna, a fod-
rászatokat nem kellett bezár-
ni, de megítélése szerint a leg-
fontosabb szempont az egész-
ség. Nem vette félvállról a ki-
alakult helyzetet, amelyet ko-
molynak ítélt, érezte, hogy 
nem veszélyeztetheti a ven-
dégek, illetve a saját maga 
és családja egészségét. Rend-
kívül nagy veszélyforrás le-
het egy fodrászat, hiszen itt 
az emberek testközelben van-
nak – teszi hozzá. A vendégek 
is a zárás előtt egy-két héttel 
már egy kicsit megfontoltab-
bak voltak, esetenként lehe-
tett érezni az aggódást.

Ugyanakkor a döntésnek 
természetesen komoly pénz-
ügyi hatása is volt. A bezárt 
üzlet nemhogy bevételt nem 
hoz, termeli a jelentős mínu-
szokat. A bezárást követő na-
pokat nagyon nagy aggoda-
lommal és kétségbeeséssel él-
te meg. Attól félt, sok hónapig 
eltarthat a helyzet, más orszá-
gokat sokkal mélyebben érin-
tett már ekkor is a járvány. 
Azok a kollégák, akikkel be-
szélt, szintén hasonló döntést 
követően, hasonlóan élték meg 
ezt az időszakot. Nagyon nagy 
bajban lettek volna, ha ez to-

vább elhúzódik. Az aggasztó 
helyzet a kormányzati könnyí-
tésekkel enyhült, amint ezek 
megjelentek – a járulékfizetés, 
a hitelek törlesztésének felfüg-
gesztése –, az nagy megköny-
nyebbülés volt számukra. Bár 
még így is termelődtek a költ-
ségek, a rezsi, bérleti díj, és be-
vétel nem volt.

A nyitásról a vendégek „nyo-
mására” döntött, de nagyon 
óvatosan valósította meg. 
Ügyel arra, hogy egy ven-
dég se találkozzon a másik-
kal, minden vendég után fer-
tőtlenítést végez, még a leve-
gőben is. Nagyon ügyelt a hi-
giénés szabályok betartásá-
ra, hogy ebből probléma ne le-
hessen. Így azonban jóval ke-
vesebb vendéget tud fogadni, 
ugyanannyi idő alatt fele any-
nyit. Így viszont hosszabbá 
nyúltak a napok, hiszen nagy 
érdeklődés kísérte a megnyi-
tást, hatalmas számban kere-
sik a vendégek az újra meg-
nyílt fodrászatot.

Pályázattal segíti munkavállalói megtartását a Momert

Mind több saját termékkel
DUNAÚJVÁROS A Momert Zrt. 
idei éve eleve nehéznek ígér-
kezett, mivel a legjelentősebb 
magyarországi beszállítói vol-
tak az Európából kivonuló 
Electroluxnak. És jött a válság 
is – Urbán László vezérigazga-
tót kérdeztük.

A Momert számára a 2020-
as év a vírustól függetlenül is 
nagyon nagy kihívást jelen-
tett. Tavaly ősszel vált ismert-
té, hogy az egyik jelentős part-
nere, az Electrolux kivonul 
Európából, és Kínába helye-
zi a gyártását. Az Electrolux-
nak a legjelentősebb magyar-
országi beszállítója volt az 
üzem, porszívóalkatrészeket 
készített. A cég vezetői azon-
nal megkezdték a nagyon ko-
moly előkészületeket a kieső 
volumen pótlására. Az első 
negyedévében össze is állt a 
nyolc-tíz partnerből álló kör, 
amelyekkel már tárgyalások-
ban voltak. Ilyen 
szituációban kap-
ták a nyakukba a 
vírushelyzetet. Le-
álltak a megkez-
dett tárgyalások. 
Az Electrolux ki-
vonulása lelassult, 
hiszen a Kínába 
történő kihelyezés 
sem ment zökkenőmentesen. 
Július végéig kitart az együtt-
működés.

Új fejlemény, hogy a gyár-
tás egy kisebb része Európá-
ban marad. Az értékesebb és 
a bonyolultabb termékek, lu-
xusporszívók előállítása egy 
lengyelországi gyárban törté-

nik majd, amelynek beszállí-
tója lehet a Momert. A napok-
ban érkezett az ezzel kapcso-
latos megkeresés, amely azon-
ban a korábbi, Electroluxnak 
végzett gyártás negyedét je-
lenti, de legalább megmarad-
na, ha sikerrel zárulnak a tár-
gyalások.

A járványhelyzetre azonnal 
reagáltak a szükséges higié-
nés intézkedéseket meghoz-
va. A veszélyhelyzet ugyanak-
kor a gazdálkodásukat is ne-
gatívan érintette. Az autóipa-
ri beszállítások is lassultak, 
szinte megálltak. A saját ter-
mékek gyártása pedig a keres-
let drasztikus visszaesése mi-
att csökkent, hiszen akár Ma-
gyarországon, akár Európá-
ban a fogyasztási cikkek for-
galmazása szinte megállt. 

Folyamatosan csökkenteni-
ük kellett elsősorban a bérelt 
munkaerő létszámát, a lét-

számhelyzet beállt 
egy olyan szintre, 
amelyet szeretné-
nek megtartani a 
jövőben. Hogy ezt 
biztosítani tudják, 
rendkívüli intéz-
kedéseket kellett 
bevezetni a három 
hónapra. Csökken-

tett munkaidőrendet vezettek 
be június, július, augusztusra 
(abban a hónapban egyébként 
is minden évben hagyomá-
nyosan három hét szabadság): 
negyven óra helyett húszórás 
a munkahét az alkalmazotti 
állománynak. A kormányren-
delethez igazodva pályázatot 

írtak, hogy a kieső napi négy 
órára járó lehetséges juttatást 
kihasználják. Már tájékozta-
tást is kaptak arról, hogy ezt 
a pályázatot pozitívan értékel-
ték, remélhetőleg igénybe tud-
ják venni. Urbán László bízik 
abban, hogy a hozott intézke-
dések mellett sikerül megőriz-
ni a dolgozói kollektívát, szep-
temberben minden elindulhat 
a szokott rendben.

Elsősorban Németország-
ban, de Európa többi részén 
is megpróbálnak kiépíte-
ni olyan kapcsolatokat, ame-
lyek tovább vinnék a beszál-
lítói programokat, amelyek a 
tevékenység ötven százalékát 
teszik ki. A további ötven szá-
zalék a saját termékek gyártá-
sa. Az indulóban lévő, szép fel-
futást ígérő autóipari beszál-
lításnál úgy terveztek, hogy 
megduplázzák az előző évet, 
így az a beszállítói gyártás fe-
lét tette volna ki, az autóipar 
azonban jelentős visszaesést 
produkált. 

Ha tehát helyre állna a rend, 
a beszállítói gyártás másik fe-
lére kellene partnereket ta-
lálni. A határok megnyílásá-
val újraindulhatnak a tárgya-
lások. Egy német cég az Elect-
rolux kivonulását megtud-
va kereste meg őket, Európá-
ban gyártatnak, és az új pro-
jektjeikhez vennék igénybe 
a Momert kapacitását. Részt 
vettek egy Luca fantázianevű, 
magyar szabadalmú lélegezte-
tőgép fejlesztésében is, proto-
típusokat készítettek, zajlik a 
pályázat, remélhetőleg annak 
a gyártásában is szerepet kap-
nak. Tehát nagy valószínűség-
gel a beszállítói munka is elin-
dul felfelé az őszi hónapokban.

Közben a fejlesztési prog-
ramjaikat is folytatják. 
A  gyártóeszközeik jobb ki-
használása érdekében egyre 
több saját terméket kívánnak 
készíteni a speciális termé-
kek, mérlegek, háztartási esz-
közök piacára. A kínai kap-
csolatokra is befolyással volt 
a vírushelyzet, akadoztak, le-
lassultak, az árak, a költségek 
emelkedtek. Ez meggyorsítot-
ta a Momertnél (ahogy sok 
más európai cégnél is), hogy 
mind több kihelyezett tevé-
kenységre itthon keressenek 
partnert. A szerszámgyártás-
ra, a termékfejlesztési prog-
ramjaikban az elektronika 
fejlesztésére, gyártására. Ko-
moly előrehaladást értek el, 
csak azokat az alkatrészeket 
fogják beszerezni Távol-Kelet-
ről, amiket nem sikerül más-
honnan.

Mind több
alkatrészt 
szereznek
be kínai he-
lyett hazai 
forrásból

Szanyi Rita Fotó: DKIK Urbán László Fotó: DKIK

Vesztergom Lóránt a vállalkozás egyik közelmúltban beszerzett, számítógép által vezérelt gépe mellett  Fotó: Kőhalmi Kálmán
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A Ferrobeton teljesíthetőnek látja a vírus okozta helyzet ellenére az éves tervet

A legjobb időszak a beruházásra
A vírushelyzetről szóló kör-
képünkben a Ferrobeton 
Zrt. vezérigazgatójától, Vass 
Zoltántól megtudtuk, az el-
múlt hónapot visszaesés 
nélkül élték túl.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS Az építőipart a 
koronavírus-helyzetben, a leg-
jobban érintett időszakokban 
is a lendülete vitte előre – fo-
galmaz a vezérigazgató. Meg-
rendelésállományuk, a futó 
munkák lehetőséget biztosí-
tottak arra, hogy ezeket a hó-
napokat visszaesés nélkül él-
jék túl. Az egyik legfontosabb 
feladat a megrendeléseknek 
megfelelő gyártási kapacitás 
fenntartása volt. Ezen belül, 
hogy a humán erőforrás ren-
delkezésre állását fenn tudják 
tartani. Hiszen nagyon mun-
kaintenzív terület az előre-
gyártott szerkezeti termékek-
nek a gyártása, kevéssé auto-
matizált, automatizálható a 
teljesen egyedileg tervezett és 
gyártott vasbeton szerkezetek 
előállítása. Akiknek pedig a 
munkája megengedte, otthon-
ról dolgoztak, ehhez a számí-
tógépes hátteret gyorsan sike-
rült kialakítani.

Annak ellenére, hogy nem 
volt szükséges, három mű-
szakos termelést vezettek be, 
hogy a lehető legkisebb cso-
portokra tudják felosztani a 
termelő létszámot, igyekeztek 
meggátolni azt, hogy a mű-
szakváltások átfedésben tör-
ténjenek. Így próbálták an-
nak a kockázatát csökkenteni, 
hogy ha bármilyen fertőzött 
munkavállaló miatt karan-
tént kellett volna az adott mű-
szaknak elrendelni, akkor az 
nagymértékben érintse a ter-

melési képességüket. Termé-
szetesen meghozták a szokvá-
nyos intézkedéseket, így előír-
ták a maszkhasználatot, a fer-
tőtlenítést, távolságtartást is.

Különleges intézkedésekre 
adtak okot a lezárt határok. 
Főbb alapanyagaik a betona-
cél, a feszítőpászma, a kavics 
és homok, illetve a cement. 
Az  Olaszországban kialakult 
válsághelyzet, az ott leállt ter-
melés érintette a Ferrobetont 
a leginkább. Az egyik legna-
gyobb alapanyag-beszállító-
juk a Pittini, az onnan beérke-
ző betonacélt más beszállítótól 
kellett beszerezniük. 

A feszítőpászma magyar be-
szállítótól érkezik, tehát ott 
nem volt probléma. Az anyacé-
gük által Szlovákiában gyár-
tott cementet használják, a 
szlovák–magyar határon tör-
ténő átszállítás okozhatott 
volna gondot, de a cégcsoport 

olyan mennyiségű puffertá-
rolóval rendelkezik Magyar-
országon, hogy – mint ezt ké-
sőbb tapasztalták – semmi-
lyen fennakadás nem volt a 
cementellátásban. 

Nagyon kevés olyan projekt 
volt, ami halasztásra került a 
koronavírus-helyzet miatt. Ez 
igazából nem érintette a ter-
melésüket, illetve az értékesí-
tésüket. Az tapasztalható volt 
Vass Zoltán szerint, hogy né-
hány helyen lassult a kivitele-
zés. Ezért a március végi, ápri-
lisi hónapban elkezdett növe-
kedni a cég készlete, azóta ez 
a tendencia is megfordult, si-
keresen leépítették a gyártott 
készleteiket, a raktáraik a szo-
kott módon vannak terhelve.

Ami a jövővel kapcsolat-
ban látható a vezérigazga-
tó szerint: nagyon óvatos ta-
pogatózás mind a beruházók, 
mind a kivitelezők részéről. 

A  kért ajánlatok mennyisége 
és nagysága láthatóan csök-
kenő tendenciát mutat. Úgy 
ítélik meg, hogy ez még nem 
jelent veszélyt rövid vagy kö-
zéptávon a Ferrobeton műkö-
désére, de mindenképpen fi-
gyelmeztető jel. Ezzel együtt a 
piaci verseny is élesebbé vált.

Annak érdekében, hogy pi-
aci pozíciójukat, eredményes-
ségüket meg tudják őrizni, na-
gyon feszes második féléves 
gazdálkodásra lesz szükség 
mind a költségek megfogása, 
mind pedig a határidők tartá-
sa érdekében. Azon létesítmé-
nyek esetében, amelyek kivi-
telezése lelassult, a véghatár-
idő nem változott. Ez azt jelen-
ti, hogy az elmúlt három hó-
nap lassítását a következő há-
rom hónapban kell behozniuk, 
hogy határidőre, kötbérmente-
sen tudjanak teljesíteni. Ez na-
gyon komoly feladat lesz. Így 

azonban teljesíthetik a tervei-
ket, tehát a koronavírus az ez 
évi eredményességükre nem, 
vagy csak minimális mérték-
ben gyakorol hatást.

A 2008–2009-es indulású 
válságban a fizetési fegyelem 
és képesség jelentős mérték-
ben és nagyon rövid idő alatt 
romlott, az elmúlt két-három 
hónapban viszont Vass Zol-
tán azt tapasztalata: nemhogy 
csökkent volna a fizetési fe-
gyelem, hanem inkább szigo-
rodott. Több megrendelőjük is 
a lejárat előtt fizette ki a szám-
láját, és ők is igyekeznek, ha 
van rá módjuk, előbb kifizetni 
az alvállalkozóikat, vagy rövi-
debb fizetési határidőt vállal-
nak, véletlenül se legyen ez a 
fajta pénzügyi fegyelmezet-
lenség bármiféle gátja a kilá-
balásnak. A Ferrobeton port-
fóliójának egy jelentős része 
a nagyberuházásokhoz kö-

tődik, vélhetően nem ez az a 
szegmense az építőiparnak, 
ahol a fizetési fegyelem lazu-
lása elindulna.

A vezérigazgató nem íté-
li úgy, hogy közvetlen hatá-
sa lenne azoknak a stimulu-
soknak a nagyberuházások-
ra, amelyeket akár az Euró-
pai Központi Bank, akár a ma-
gyar állami források extra fi-
nanszírozása jelenthet. Fonto-
sabb az, hogy milyen jövőképe 
van egy adott vállalkozásnak. 
Ugyanakkor minden olyan 
nagyberuházás, ami az elmúlt 
időszakban kezdődött, vagy a 
közeljövőben fog elkezdődni, 
az egy kifejezetten jó időzíté-
sű beruházás. Kiélezettebb a 
verseny az építőiparban, mér-
séklődött a munkaerőhiány. 
Mind határidőben, mind ka-
pacitásban a mai magyar épí-
tőipar jobb helyzetben van, 
mint négy-öt hónappal ezelőtt 
volt. A multinacionális cégek 
a megkezdett vagy tervezett 
magyarországi beruházásaik 
esetében fel fogják gyorsítani 
ezt a folyamatot. Annál is in-
kább, mert az is elképzelhető, 
hogy a térség nyertese lehet 
ennek a válságnak. Az biztos, 
hogy rugalmasabban, jobban 
fogja átvészelni ezt az idősza-
kot, mint Európa más térségei.

Az állami forrásoknak 
nagy jelentősége lehet az inf-
rastrukturális beruházáso-
kon keresztül, úgy tapasztalja 
Vass Zoltán, hogy sok ilyen be-
ruházás előkészítését, terve-
zését gyorsították fel, annak 
érdekében, hogy ha szükség 
lenne rá, akkor legyen meg-
felelő mennyiségű állami ten-
der, infrastrukturális fejlesz-
tés, vasútépítés, amellyel se-
gíthetik a gazdaság felgyorsí-
tását.

A Dunafi n Zrt. forgalma rövid távon nőtt is

Lassul majd a gazdaság
DUNAÚJVÁROS A Dunafi n Zrt. 
papírgyárának a lezárt hatá-
rok jelentették a veszélyhely-
zet idején a legnagyobb prob-
lémát, Szaló-Pál László gaz-
dasági igazgatóval beszélget-
tünk.

A cég címkehordozó papírt 
gyárt, termékeik vevőköre, al-
kalmazási területe széles, je-
lentős részben napi fogyasz-
tási cikkekbe, higiénés termé-
kekbe épülnek be. A keresle-
tet eddig nem érintette a vál-
ság, rövid távon inkább még 
nőtt is a kereslet. Arra számí-
tanak, hogy az év második fe-
lében valamivel kisebb lesz a 
kereslet a termékeik iránt.

A lapanyag-beszá l l ítási 
problémák jelentkeztek, ami-
ket végül sikerült áthidalni, 
főleg a beszállítási útvona-
lak átszervezésével. Olaszor-
szági kikötőbe kapják a cel-
lulóz egy részét, ezt át kellett 
irányítani német, illetve bel-
ga kikötőbe. Ez okozott né-
mi költségnövekedést. Ezen 
kívül olaszországi beszállí-
tók termékét kellett kiváltani 
más európai ország terméké-
vel. Korábban nem látott több-
letkészletet kellett felhalmoz-
ni cellulózból, ha hirtelen je-

lentkezik egy beszállítási ne-
hézség, akkor is tovább tudja-
nak működni.

A legnagyobb problémát 
a külföldi szakemberek be-
utazásának ellehetetlenülé-
se, komplikálttá válása okoz-
ta. Saját külföldi munkaválla-
lóik vannak a környékbeli or-
szágokból, cseh, szlovén, oszt-
rák, olasz kollégák. Több ilyen 
munkatársuk otthon, mások 
Dunaújvárosban rekedtek 
több hétre. Ez a probléma most 
már megoldódni látszik.

Ugyanakkor a berendezés-
gyártók szakemberei nem 
tudtak bejönni az országba 
nagyobb karbantartási mun-
kálatokra. A helyi kamara is 
segítséget igyekezett nyújta-
ni kapcsolatrendszerével. Vé-
gül sikerült megoldást találni. 
A beruházásaikat viszont át 
kellett ütemezni amiatt, mert 
a kapcsolatos munkálatokat 
akár az előkészítés, akár a fo-
lyamatban lévő gépszerelés 
terén nem lehetett végrehaj-
tani. A telephelyen természe-
tesen meghozták a szükséges 
munkaszervezési és higiénés 
intézkedéseket. Ahol lehetett, 
otthoni munkavégzést vezet-
tek be, felmentették a munka-
végzés alól a hatvan év felet-
tieket, az alapbér megfizetése 
mellett otthon maradhattak.

A jövőben arra számítanak, 
hogy lassul a gazdaság. Emi-
att a termékeik iránti keres-
let csökkenésére számítanak. 
Ugyanakkor vélhetően a költ-
ségek is csökkennek. A cellulóz 
meglehetősen érzékeny a ke-
resletre. Az energiaár-csökke-
nést már tapasztalják. A termé-
keik ára is vélhetően csökken-
ni fog, ahogy a kereslet csökke-
nésével nő a nyomás a piacon.

A tartalékaikból élték túl a nehéz helyzetet

Mindenki érdekére
tekintettel működtek
DUNAÚJVÁROS A Gourmand 
Kávéházat hasonlóan nehéz 
helyzetbe hozta a vírus okoz-
ta krízis, mint a többi étter-
met, erről a vállalkozás tulaj-
donosával és vezetőjével, Aza-
ri Zsolttal beszélgettünk.

– Fontos tanulsága volt a ki-
alakult helyzetnek – fogalmaz 
a cégvezető –, hogy megismer-
hettük dolgozóink jellemét, 
arcát, értékét, főképpen a tu-
lajdonosokhoz és egymáshoz 
fűződő viszonyát. A nehéz-
ségek közepette is élvezték a 
bizalmukat, együttműködők 
voltak és csapatként visel-
kedtek a válság körülményei 
között is. Ugyanakkor kon-
centrálni kellett a problémák 
megoldása során az egyéni, 
vagy speciális élethelyzetek-
re. Ugyanakkor elvárták azt 
is, hogy a tulajdonos érdeke-
it is tartsák figyelembe. Több-
féle forgatókönyvet dolgoztak 
ki a várható helyzet alakulá-
sát követve. A legfontosabb 
feladat a dolgozók megtartá-
sa mellett az újranyitás lehe-

tőségének megteremtése volt. 
Több munkatárs vált munka-
nélkülivé ezekre a hónapokra 
abban a reményben, hogy mi-
előbb visszatérhetnek munka-
helyükre. A megtartott dolgo-
zók rugalmasan kezelték a fel-
adatokat, és átvették a külsős 
munkaerők feladatait, mint 
a takarítás, az ételkiszállí-
tás, diszpécserkedés, fagy-
lalteladás.

A vendéglátásban nagyon 
fontos a vevői bizalom, a hely 
hitelessége. Ez még inkább 
igaz egy pandémia közepet-
te. A Gourmand Kávéház min-
dent megtett az előírások be-
tartatása érdekében a zár-
vatartás ideje alatt is. A nyi-
tás után pedig nemkülönben, 
hogy a vendégek biztonság-
ban érezzék magukat. Aza-
ri Zsolt úgy gondolja, hogy a 
kialakult helyzet hatása a jár-
vány elmúltával is megmarad, 
a vendégek bizalma lassan jön 
vissza, és továbbra is gond a 
bizonytalanság. Vállalkozá-
suk a tartalékaiból meg tud-
ta oldani ez idő alatt a fennál-
ló helyzet finanszírozását, jól 
és gyorsan alkalmazkodtak a 
kialakult változásokhoz, kiak-
názták a lehetőségeket, és dol-
gozóik számára is az ebben a 
helyzetben elérhető legjobb 
megoldást biztosították. Biza-
kodóan tekintenek tehát a jö-
vőbe, és remélik, visszatér az 
élet a régi kerékvágásba – zár-
ta a cégvezető.Azari Zsolt Fotó: DKIK 

Szaló-Pál László Fotó: DKIK
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