
Nem hoz gyors meggazdago-
dási lehetőséget Udvarhelyen 
egy panzió üzemeltetése, még 
akkor sem, ha uniós pályáza-
tok útján látszólag könnyen lehet 
vállalkozásba kezdeni, fejlesz-
teni. A vendéglátás, vendégfo-
gadás kihívásairól, a fejlesztési 
lehetőségekről, illetve a tervez-
hetőségről beszélgettünk egy tíz 
éve sikeresen működtetett ud-
varhelyi panzió tulajdonosával. 

Jelenleg huszonhárom hiva-
talosan bejegyzett panzió mű-
ködik Udvarhelyen – derül ki a 
Tourinfo információs iroda sta-
tisztikáiból. „Stabil, de nem túl 
kiemelkedő jövedelmet biztosít 
egy működő panzió, hiszen az 
ingatlan nem adja ki magát, nem 
tartja fenn magát folyamatosan, 
ki kell találni, hogyan csalogas-
suk be a vendégeket” – mondta 
Hajdó Csaba, a tíz éve működ-
tetett Horizont Panzió tulajdo-
nosa. Az uniós pályázatoknak 
köszönhetően a környéken szá-
mos panzió épült az utóbbi évek-
ben, a szolgáltatások minősége 
is átlagon felüli – véli. Szerinte a 
szezonon kívüli időszakban ver-
sengés van, ami még inkább ser-
kenti a vállalkozások fejlődését.

Tranzitturizmus 
és időszakos trendek

Az elmúlt tíz évben a techno-
lógia fejlődése is javukra szol-

gált, hiszen elhelyezkedésük 
révén korábban a városközpont 
szállásadóhelyei voltak előny-
ben, ám ma már közel sem így 
van. Azt tapasztalják, hogy a 
turisták nagy része internetes 
kereső, összehasonlító olda-
lak segítségével választja ki le-
endő szálláshelyét, figyelembe 
véve a hozzászólásokat, érté-
keléseket. Az ő stratégiájuk ré-
sze, hogy ezeken a felületeken 
is követik a reakciókat, kéré-
seket. Előfordul, hogy hozzá-
szólásban jeleznek valamilyen 
igényt a vendégek, ilyenkor 
megköszönik az észrevételt, és 
a szolgáltatást beemelik kíná-
latukba. Streza Anna, a panzió 
menedzsere szerint fontos ad-
ni a részletekre és odafigyel-
ni a vendégek igényeire. Ők 
nem a magyarországi turista-
forgalmat célozták meg első-
sorban, hiszen környékünkön 
a legtöbb szolgáltató ezt te-
szi. Az alkalmazottak idegen 
nyelveken is beszélnek, a pan-
zió az online felületeken is je-
len van, így jönnek görög, svéd, 
olasz, spanyol és orosz vendé-
gek is. Igaz, hogy a városra jel-
lemző a tranzitturizmus, de 
az ő panziójukat inkább olyan 
családok választják, amelyek 
hosszabb időre maradnak – ta-
lán a kulcsosházak miatt, véli 
a vezetőség. Egyébként általá-
nosan jellemző a turizmusra, 

hogy vannak időszakos tren-
dek, ezért nem lehet minden 
év ugyanolyan forgalmas – ma-
gyarázta Hajdó, aki szerint azt 
nem lehet elvárni, hogy minden 
vendég visszajöjjön, azt viszont 
el lehet érni, hogy ha visszajön, 
ismét őket válassza.

Célszerűen kell használni 
a támogatásokat

A Horizont Panzió esetében 
lényeges változás az elmúlt tíz 
évet illetően, hogy kezdetben 
nem volt meg az a plusz, ami-
től mások voltak, mint a többi 
vendéglátó. Ezt mostanra si-
került elérni, ugyanakkor van 
egy ötéves tervük arról, hogy 
mit szeretnének elérni, és ezt 
bontották éves tervekre. A kö-
zeljövőben egy nagyon modern, 
külföldi igényeket is kielégítő 
konferenciatermet készítenek. 
Ezt csupán üzleti megfontolás-
ból nem biztos, hogy megten-
né a vállalkozó, viszont Hajdó 
Csaba szerint erre jók az euró-
pai uniós támogatások. Ők nem 
kapacitásnövelésre, hanem a 
szolgáltatások skálájának bő-
vítésére használnák a támoga-
tásokat, azonban fontos, hogy a 
pályázat egy jól kidolgozott üz-
leti terv része legyen. Annak, 
aki most kezd hasonló vállalko-
zásba, azt tanácsolja, hogy ter-
vezzen előre körültekintően, és 

kommunikáljon a szakmában 
dolgozókkal.

Megoldásra váró problémák

A szabadidős elfoglaltságok 
megteremtésével egyébként 
még rosszul állnak a környék-
beli vendéglátók, de Hajdó op-
timista a megoldást illetően, 
hiszen sokak érdekét szolgál-
ja, hogy a turista minél több 
időt a városban töltsön. A ven-

déglátó helyek működtetőinek 
komoly problémát jelent az is, 
hogy megfelelő munkaerőt ta-
láljanak, hiszen ebben a szak-
mában a külföldi fizetésekkel 
még nem lehet versenyezni. De 
ebben a kérdésben is bizakodó 
Hajdó, hiszen azt tapasztalta, 
hogy nem maradnak kint vég-
leg az elvándorolt fiatalok, és 
egy külföldről hazaérkező mun-
kavállaló ideális lehet egy ilyen 
vállalkozás számára. (D. A. J.)

Számos székelyudvar-

helyi vendéglátóipari 

egység vezetője jelez-

te, hogy magyar nyel-

vű szakácsképzésre 

lenne igény, így a héten 

kétnapos intenzív 

oktatást szervezett a 

PanGastRo Egyesület. 

Mint kiderült, szükség 

van a hasonló tan-

folyamokra, ugyanis 

Erdély-szerte gyakori, 

hogy sok ételalapanya-

got nem ismernek a 

szakácsok, így nem is 

használják. 
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Sokszor írtunk már a szak-
képzések, felnőttképzések 
hiányáról, ezúttal viszont 

egy hiánypótló tanfolyamról 
kaptunk hírt. Váradi János, a 
PanGastRo Egyesület elnöke 
arról tájékoztatott, hogy több 
udvarhelyi vendéglátó egység 
képviselője kérésének eleget té-
ve kétnapos intenzív szakács-
képzést tartott Garaczi Zoltán, a 
szovátai Pacsirta szálloda séfje, 

aki a Magyar Nemzeti Szakács- 
és Cukrászválogatott tagja is.

Két nap alatt is sokat tanul-
hat egy profi, szakmában dol-
gozó szakács arról, miként kell 
az alapanyagokat úgy feldolgoz-
ni, hogy az tökéletes legyen – 
magyarázta Garaczi Zoltán, aki 
azt tapasztalja, hogy sok alap-
anyagot nem is ismernek az 
erdélyi szakácsok, így nem is 
tudnak velük mit kezdeni. Na-
gyon sok helyen ugyanazok az 
ételek ismétlődnek, amit nem a 
vendégek igénytelenségével le-
het magyarázni, hanem azzal, 

hogy számos helyen a szaká-
csoknak nincs fantáziájuk az új 
ételek elkészítéséhez, új alap-
anyagokból – véli. Garaczi sze-
rint egy jól működő étteremben, 
ami bejáratott, a vendég nem 
idegenkedik az új ételektől, 
alapanyagoktól, bízik a konyhá-
ban, a séfben.

Alapanyagismeret 
és a tiszta konyha

A környék majd minden ét-
termét kipróbálta a séf, számos 
helyen szembesült alapvető hi-

giéniai problémákkal, és az-
zal, hogy nem dolgoznak elég 
fegyelmezetten, környezetüket 
folyamatosan rendben tartva a 
szakácsok. Ezt vagy otthonról 
hozza az ember, vagy a képzé-
sek alatt sajátítja el. Ugyanak-
kor tudni kell, hogy mi megy 
végbe a különböző élelmisze-
rekben sütéskor, főzéskor, 
pároláskor, reszeléskor, páco-
láskor – a séf szerint e téren 
is van még mit tanulni. Gyak-
ran az alapoktatásból is hiány-
zik az ilyen jellegű elmélyített 
ismeret – magyarázta. A sza-

kácstanoncok sokszor a szak-
oktatóktól sem kapnak elegendő 
információt, hiszen gyakran ők 
maguk sem fejlesztik tudásu-
kat. „Ez a szakma arról szól, 
hogy folyamatosan fejlesztenie 
kell magát az embernek, csak 
így tudunk versenyképesek ma-
radni a piacon” – fogalmazott. A 
kétnapos képzés alatt ez utób-
bira volt lehetőségük a szaká-
csoknak.

Nem kell megváltoztatni 
az erdélyi konyhát

Erdélynek gazdag ételkultú-
rája, alapanyagkincstára van, 
maga az erdélyi konyha olyan 
autentikus sajátosságokkal bír, 
amit nem kell és nem is szabad 
megváltoztatni – fogalmazott 
a szakember. Annak, aki ezt 
nem tudja jól csinálni, fejlőd-
nie kell, hiszen ha nem értenek 
hozzá, saját hazájukban rom-
bolják a gasztronómiát, ami-
re a séf szerint számos példa 
van Magyarországon is. A helyi 
éttermek legtöbbjét kipróbál-
va azt tapasztalta, hogy az éte-
lek jók, de előfordul, hogy még 
az egyszerű rántott húsnak is 
ki van sütve a lelke az elhasz-
nált olajban, a zöldségek agyon 
vannak főzve, vagy a pizzák al-
ja égett, mert nem takarítják a 
kemencéket. De az erdélyiek 
vendégszeretete világszerte le-
körözhetetlen, természetesen 
ott, ahol még azok az embe-
rek dolgoznak, akik értik ezt a 
szakmát és érzik ennek felelős-
ségét – állapította meg Garaczi.

DÁVID ANNA JÚLIA

Fontos a folyamatos szakképzés a gasztronómiában

A rántott hústól a különlegességekig

„Ha az étel jó, akkor minden jó” – állítja Garaczi Zoltán

Hajdó szerint fontos egyedi eladhatóságú szolgáltatást kínálni
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Be kell csalogatni a vendéget




