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azon, hogy a masszív munkanélkü-
liséggel átszőtt társadalomban hány 
szülő vállalja a közeljövőben gyere-
ke számára a délutáni iskolai tanu-
lást. Jó esetben eddigi kapacitásunk 
50–60 százalékával indulunk majd, 
ha elkezdődik az iskola, tehát újra-
tervezés lesz a cégünk életében is” 
– magyarázza Balázs András.

Nem opció a házhoz szállítás

A kolozsvári Mikó étterem tulajdo-
nosa és vezetője, Kovács Zsolt már-
cius elején minden alkalmazottját 
szabadságra küldte. Mivel a cégnél 
augusztusban szokták kiadni a köte-
lező pihenőszabadságokat, ezt most 
előre hozták márciusra, áprilistól 
pedig élni szeretnének a kormány 
által nyújtott segítséggel. Az étter-
mek bezárását elrendelő kormány-
intézkedés előtt már nyilvánvalóvá 
vált, hogy sok babér nem terem a 
vendéglők számára, így eldöntötték 
tevékenységük felfüggesztését.

A Mikónál is felmerült lehető-
ségként a telefonon vagy interneten 
megrendelt ételek házhoz szállítása. 
Kisebb tételekben korábban is kínál-
tak ilyen szolgáltatást, de erre most 
nem akadt ember, a járvány roha-
mos terjedésével nem szívesen vállal 
senki kifutói munkakört. „Arról is 
beszéltünk, hogy a Kolozsvár terü-
letén karanténba kerülők számára 
naponta szállítsunk ételt, de végül 
ezt is elvetettem. A helyi és a megyei 
önkormányzattal kellene szerződést 
kötni, tapasztalatom szerint azon-
ban az általunk vállalt szolgáltatá-
sok ellenértékét még békeidőben is 
fél év múlva fi zetik ki. Nehéz elkép-
zelni, hogy a mostani körülmények 
között mikor jutnánk hozzá a pén-
zünkhöz” – fogalmazza meg fenn-
tartásait Kovács Zsolt.

A jövővel kapcsolatban a Mi-
kó étterem vezetője úgy látja, ha 
döcögősen is, de újra fog indulni 
a vendéglátás. Az emberek ismét 
tartanak keresztelőt, eljegyzést, 
esküvőt, különböző összejövetele-
ket, másrészt mindennap enni kell. 

Az étterem-tulajdonos szerint a 
világjárvány lecsengése után sok 
minden megváltozik, átértékelődik 
a vendéglátásban is. Az emberek 
valószínűleg igényesebbek lesznek, 
szigorodni fognak az élelmiszer-biz-
tonsági feltételek, ami eleve kirostál-
ja a kétes minőséget kínáló „lebujo-
kat”, ugyanakkor az új helyzetben 
felértékelődhet a hazai mezőgazda-
ság és élelmiszeripar szerepe.

Nincs nyereség veszteség 
nélkül

Kissé árnyaltabban látja az ágazat 
helyzetét Tamás Balha István, a Ko-
lozs megyében működő tordaszent-
lászlói Tamás Bisztró tulajdonosa. 
A rendszerváltás után életre hívott 
vállalkozás vezetője negyvenöt éve 
dolgozik a vendéglátóiparban, így 
komoly rálátása van az ágazatbeli 
folyamatokra. Néhány évvel ezelőtt 
ő volt egyik kezdeményezője az Er-
délyi Vendéglősök és Cukrászok 
Egyesülete megalakításának. Az 
erdélyi magyar érdekvédelmi szer-
vezet eddig amiatt nem működött, 

mert a szakmabelieket maga alá 
temette az ágazat krónikus munka-
erőhiánya meg egyéb gondjai. Leg-
többjüknek nem akadt egy szabad 
hétvégéje, amikor találkozni tudtak 
volna egymással.

„A válsághelyzetek nem jelente-
nek újdonságot egy-egy vállalkozás 
életében. Gondoljunk bele, hogy a 
rendszerváltás utáni Romániában 
milyen nehéz évek voltak, amikor 
égbe szökött az infl áció. A legna-
gyobb gazdasági bizonytalanság-
ban indítottam el a Kolozsvártól 25 
km-re fekvő falusi vendéglőmet. 
Bizony, olyan időszakot éltünk át, 
hogy nem volt pénzem karácsonyi 
ajándékot vásárolni a családnak. 
De nem volt sokkal könnyebb a 
2009–2010-es gazdasági válság utá-
ni talpra állás időszaka sem. Soha 
nem keseredtem el” – emlékezik az 
utóbbi harminc esztendő legnehe-
zebb fejleményeire. Tamás úgy látja, 
a válságok mindig együtt jártak az 
emberiség történetével. Korábban, a 
paraszti társadalmakban megszok-
ták az emberek, hogy tartalékolni 
kell a nehezebb időkre. Ugyanezt 
tették szülei, nagyszülei és dédszü-
lei is, hiszen Kalotaszegen – ahol 
nem a legjobb minőségű a termőföld 

–, mindig fel kellett készülni arra, 
hogy rossz években is maradjon 
alapvető élelmiszer az előző eszten-
dők terméséből.

Tamás szerint ugyanez kéne ér-
vényes legyen napjainkban is. Egy 
vállalkozásban nemcsak a nyeresé-
get, hanem a veszteséget is fel kell 
vállalni. Aki nehéz helyzetekben 
nem meri vállalni a veszteségét, 
az hosszabb távon nem tud ered-
ményes vállalkozó maradni, véli 
Tamás Balha István, aki azt látja, 
hogy sok vállalkozásban a cégve-
zetők és a tulajdonosok kizárólag 
profi tra hajtanak, ami nem jó ta-
nácsadó. „Ha egy vállalkozásba 
valaki beviszi a szakmai tudását, 
és csak nyereségre hajt, háttérbe 
szorul a szakmai teljesítmény, és ez 
előbb-utóbb megbosszulja magát. 
Ezzel magyarázható, hogy az utóbbi 
években a mi szakmánk is felhígult, 
sok a nem ide való üzletember” – 
magyarázza a bajok fő okát a kalo-
taszegi vendéglős.

Szépítenek, takarítanak

Az utóbbi napokban az Erdély kü-
lönböző régióiban tevékenykedő 
mintegy 25 gasztronómiai szakem-
ber – akik a vendéglátóipari szakmai 
egyesület tagjai – telefonon egyez-
tetett a kialakult helyzetről. Tamás 
szerint céhbeli társai nincsenek el-
keseredve. Aki több évtizede ebben 
a szakmában dolgozik, már kitanulta 
minden csínját-bínját, és elég felké-
szültnek érzi magát a válsághelyze-
tek kezeléséhez. Tamás Balha szerint 
a mostanihoz fogható, mindent lebé-
nító válsághelyzettel nemzedékéből 
még senki nem találkozott, mégis 
meggyőződése, hogy a vírusjárvány 
elmúltával újraindul az élet.

A kétezres évek végén berobbant 
gazdasági válságra emlékezik visz-
sza, amikor a legtöbb cég több hó-
napig takaréklángon élt, alig volt 
forgalmuk, de lassan újraindultak. 
„A cégek vezetői előbb az irodában 
kezdtek el beszélgetni a kiútkeresés-
ről, aztán egyre többen szerveztek 
2–3 napos tanácskozásokat étterem-
mel ellátott panziókban, mint a mi-
enk, ahova a munkatársak mellett 
meghívtak külsős szaktanácsadókat 
is. Pár hónap alatt újraindult a ven-
déglátás, sőt sok helyfoglalásnak 
nem tudtam eleget tenni. Valami 
hasonlóra számítok most is” – ma-
gyarázza.

A Tamás Bisztró is kényszerpi-
henőre küldte munkatársi gárdáját. 
Az első hónapban saját büdzséből 
fedezik a fi zetéseket, majd igénybe 
akarják venni az állami segítség-
nyújtást. Közben a társaság felével 
nagytakarításba fogtak: a vendéglő, 
a panzió és a tágas udvar átrendezé-
sét végzik, hogy újrainduláskor új 
arculat fogadja a vendégeket. Tamás 
Balha István szerint ami késik, nem 
múlik: minden válság után van egy 
újrakezdés.

Kihalt étterem. A Tamás Bisztró 
is meghatározatlan időre bezárt

Iskolások ebédelnek az unitárius 
kollégium menzáján




