
Összefognának a vállalko-
zók, hogy közösen rendezzék 
gondjaikat, amelyek egyebek 
mellett a szakoktatás hiá-
nyosságaiból is fakadnak.

 » BÍRÓ BLANKA

Egyre több vendéglátásban 
dolgozó háromszéki vállal-
kozó részéről fogalmazódik 

meg az igény, hogy közösen 
képviseljék az érdekeiket, szö-
vetségbe tömörülve oldják meg 
a problémáikat, amelyekből 
úgy tűnik, bőven akad. Minder-
ről Kovács István, a Sepsiszent-
györgyi Vendéglátóipari Vállal-
kozók Szövetségének (SVESZ) 
elnöke beszélt, amikor a mai 
torkos vagy falánk csütörtö-
ki akciók apropóján az ágazat 
helyzetéről kérdeztük. Mint 
rámutatott, a háromszéki me-
gyeszékhelyen hosszú évek óta 
működik a SVESZ, ám a megye 
területéről többen is jelezték, 
hogy csatlakoznának.

„Az ágazatban több közös 
probléma vár megoldásra, ezt 
együtt jobban tudják kezelni, 
mint ha mindenki önállóan 
próbálkozik” – vallja Kovács 
István. Mint kérdésünkre rész-

letezte, a legégetőbb gondja-
ik közé tartozik a szakképzett 
munkaerő hiánya, a szakok-
tatás korszerűsítése, és hogy 
megfeleljenek a változó igé-

nyeknek. „A szakiskolák önerő-
ből próbálkoznak az újítások-
kal, de elavult a tananyag, még 
mindig az szerepel benne, ami 
negyven évvel ezelőtt, hogy az 

ételízesítő, a „vegeta” egészsé-
ges, vagy hogy paradicsomsű-
rítménnyel ízesítsük a levest. 
A felszereltség is hiányos: üze-
mi konyhán használatos beren-

dezések vannak a szakiskolák-
ban, de nincs egy jó kés vagy 
vágódeszka” – sorolta Kovács 
István. Szerinte a gyakorlati és 
elméleti oktatást jobban össze 
kellene hangolni, hiszen hiába 
mondanak tollba hónapokig el-
méletet a tanárok, ha azt azon-
nal nem tudják a gyakorlatban 
is kipróbálni a diákok.

Beszélt ugyanakkor arról is, 
hogy megváltoztak a vendégek 
igényei: ma már a gasztronó-
mia újdonságaira kíváncsiak, 
ha étterembe mennek, külön-
legességre vágynak, ezért a 
hagyományos fogásokat át kell 
gondolni. Ma már nem elég, ha 
felkerül az étlapra a rakott ká-
poszta.

Kovács István ugyanakkor 
úgy gondolja, hogy jó irányba 
halad az étteremkultúra, egy-
re többen járnak vendéglőbe, 
hiszen emelkedtek a bérek, és 
a vállalkozók jobban tudnak 
fejleszteni, mert csökkent az ál-
talános forgalmi adó (áfa/TVA), 
és több pénz marad a befekte-
tésekre.

Az üdülési csekkek bevezeté-
se is jótékony hatással volt az 
ágazatra, felpörgette a belföldi 
turizmust, a turisták pedig étte-
rembe is elmennek.
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 » SZÁSZ CS. EMESE

Ugyan tegnap hamvazószer-
dával elkezdődött a húsvétot 

megelőző nagyböjt, ma szabadon 
torkoskodhatunk, és egyre több 
vendéglő is kedvezményes ajánlat-
tal vár ma Erdély-szerte.  A falánk 
csütörtök elnevezésű kezdemé-
nyezéssel a PanGastRo Egyesület 
a régi néphagyományt igyekszik 
feleleveníteni, és a magyarországi 
példát szándékszik meghonosítani 
Erdélyben is. 

Magyarországon egyfajta ven-
déglői reklámfogásként élesztet-
ték újra 2006-ban a torkos csü-
törtök hagyományát. A Turizmus 
Zrt. összefogásában zajló akció 
olyan jól sikerült, hogy évente 
több ezer vendéglő csatlakozik az 
akcióhoz, a résztvevők ilyenkor 
féláron kínálják portékájukat. 
Ezt az ötletet igyekszik immár 
több mint tíz éve meghonosí-
tani a PanGastRo Egyesület is, 
csak éppen Falánk csütörtök 
néven. „Azt a néphagyományt 
használjuk ki, hogy régen, mivel 
nem volt hűtőszekrény, s nem 
akarták, hogy a negyvennapos 
böjtben megromoljanak a hús-
ételek, szinte minden romlandó 
terméket elfogyasztottak a torkos 
csütörtökön” – magyarázza Vára-
di János, a PanGastRo Egyesület 
elnöke. A Falánk csütörtök ezút-
tal március 7-ére esik, így ma az 
akcióhoz csatlakozó éttermek öt-
venszázalékos kedvezményt biz-
tosítanak a hozzájuk betérőknek, 

a vendégek pedig nyugodtan tor-
koskodhatnak, mégsem kell mé-
lyen a pénztárcájukba nyúlniuk.

„A kezdeményezésnek több cél-
ja van – fejti ki Váradi. – Egyrészt 
az étterembe járás kultúráját sze-
retnénk népszerűsíteni, remélve, 
hogy aki egy ilyen akció alatt betér 
egy vendéglőbe, máskor is megte-
szi majd. Másrészt szeretnénk be-
mutatni a székelyföldi gasztro-
nómiát, ezt is azzal a reménnyel, 
hogy ha eljön a turista, és féláron 
fogyaszt, akkor visszajáró vendég 
lehet belőle.” A kezdeményező 
PanGastRo Egyesület elnöke sze-
rint évente 30–35 étterem vesz 
részt az akcióban, amelyet a www.
falank.gastromedia.ro oldalon le-
het követni. A legtöbb étterem Sep-
siszentgyörgyről csatlakozik, majd 
a székelyudvarhelyiek, a csíkszere-
daiak következnek a sorban, Ma-
ros megyéből két-három vendég-
látó egység használja ki az akciót.

Kérdésünkre Váradi János ki-
fejtette, a falánk csütörtök arra 
is jó, hogy beszéljünk a gaszt-
ronómiáról, illetve az étterembe 
járásról. „Ma a világon a gaszt-
rotrend arról szól, hogy kisebb 
adagokat adnak, de az legyen 
minőségi. Mi a Székelyföldön 
nagy adagokat adunk még min-
dig, valamint jó sok húst. Én azt 
szeretném, ha úgy zárkóznánk 
fel a világtrendhez, hogy közben 
be is tudjuk mutatni helyi sajá-
tos gasztronómiánkat” – sum-
mázott a falánk csütörtök szé-
kelyföldi megálmodója.

Torkoskodás a népszerűsítésért

SZÖVETSÉGBE TÖMÖRÜLNÉNEK A VENDÉGLÁTÁSBAN ÉRDEKELT HÁROMSZÉKI VÁLLALKOZÓK GONDJAIK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN

Még a vegeta is egészséges az elavult tankönyvekben

Megváltozott igények. Sokan ma már a gasztronómia újdonságaira kíváncsiak, ha étterembe mennek
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