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Szakmát váltanak a vendéglátósok
A koronavírus-járvány több szempontból is megviselte a hazai éttermeket
• Az elmúlt két eszten-
dő keményen megvi-
selte a romániai ven-
déglátást. Sok étterem 
bezárt, a vendéglátó-
iparban dolgozók közül 
pedig sokan szakmát 
váltottak. A kalotaszegi 
Tamás Bisztró tulajdo-
nosával, az erdélyi ma-
gyar gasztronómiai ér-
dekvédelmi szervezet 
alapító tagjával, Tamás 
Balha Istvánnal a pan-
démia okozta gondokat 
vettük számba.

MAKKAY JÓZSEF

E gyre jobban megviseli az 
erdélyi vendéglátást a ko-
ronavírus-járvány második 

esztendeje. A tavalyi lezárások első 
hulláma sok éttermet kényszerített 
átmeneti, majd végleges bezárás-
ra, a 2020 őszi és téli megszorítások 
pedig tovább szedték áldozataikat 
a vendéglátóipari vállalkozások kö-
zött. Aki a piacon maradt, idén arra 
sem vártak jobb idők, hiszen a foko-
zatos tavaszi, nyár eleji „normális” 
nyitás ellenére a legtöbb étterem 
ismét takaréklángon működik. Az 
újabb megszorítások a megmaradt 
éttermek számának további zsugo-
rodását okozzák, hiszen két nehéz 
esztendő végén az életben maradt 
vállalkozások is felélték tartalé-

kalapjukat. De nemcsak a járvány 
miatti korlátozások, hanem a sú-
lyos munkaerőhiány is szerepel a 
megpróbáltatások listáján, amiről 
Tamás Balha István tordaszentlász-
lói étterem-tulajdonossal, az Erdélyi 
Magyar Gasztronómiai Egyesület 
alapító tagjával beszélgettünk.

Megőrizték a törzsgárdát

A Ceaușescu-rendszerben a legjobb 
kolozsvári éttermekben főpincér-
ként dolgozó Tamás Balha István az 
1989 decemberi rendszerváltás után 
létrehozta Kolozs megye első ma-
gánvendéglőjét, a Tamás Bisztrót. A 

bő harmincéves kalotaszegi vállal-
kozás életében is a legnehezebb idő-
szak az utóbbi két covidos esztendő 
volt, amikor minden lehetséges mó-
don arra törekedtek, hogy legalább 
takaréklángon fenntarthassák a 
panzió és az étterem működését. A 
tavaly tavaszi, nyár eleji kényszer-
bezárást követően az utóbbi másfél 
esztendőben jól alkalmazkodtak a 
hol szigorúbb, hol lazább hatósági 
előírásokhoz, amivel sikerült vissza-
csalogatni az étterembe a zömében 
kolozsvári törzsgárdát. A vendéglő 
belső helyiségeiből a tevékenység 
áttevődött a fedett teraszra, illetve 
amikor a félig zárt terasz haszná-
latával is gondok voltak, egyféle 
„télikertet” találtak ki tűzhelyek-
kel, ahova a hideg ellenére is jöttek 
vendégek. Az idei nyár tavalyról el-
maradt számos családi rendezvénye 
valamennyit visszahozott a 2020-as 
esztendő veszteségeiből, és jól jött 
az állami támogatás is, amihez ne-
héz volt hozzájutni, de beterjesztett 
kérelmüket végül elfogadta a szak-
hatóság. A 70 százalékban kihasz-
nálható terasz ma is jól működik, a 
belső helyiségekbe azonban csak 
védettségi igazolással, az ülőhelyek 
felére tudnak vendéget fogadni.

Szakmabeli vállalkozók 
maradnak talpon

„A legnagyobb gond, hogy vendége-
ink tanácstalanok. Az is fél, aki be 
van oltva, az oltatlanok pedig el sem 
indulnak. Naponta felhívnak, hogy 
ki vagyunk-e nyitva, a sok telefonhí-
vás ellenére azonban kevesen szán-
ják rá magukat egy éttermi ebédre 
vagy vacsorára” – összegzi tapaszta-
latait a tordaszentlászlói üzletember. 
A családi vállalkozásként működő 

vendéglátóhely nagy előnye, hogy a 
munkatársak a család tagjaiból ke-
rülnek ki, így a nehezebb időszako-
kat is könnyebb átvészelni. Tamás 
szerint jórészt azok az éttermek élték 
túl az elmúlt két esztendő kihívásait, 
ahol az ingatlan saját tulajdonban 
van, és a vállalkozó szakmabeli, te-
hát ért a vendéglátáshoz. A követke-
ző kör – amelyben az étterem ugyan 
saját tulajdon, de a vállalkozó nem 
vendéglátóipari szakember –, nehe-
zebben vette az akadályokat, mert a 
leállás időszakában nem tudta fi zet-
ni a szakemberek magasabb bérét. 
Az üzletemberek által bérelt helyi-
ségben fenntartott vendéglők kerül-
tek a legnehezebb helyzetbe, ezek 
zöme bezárt vagy tulajdonost cserélt.

Tamás arra panaszkodott, hogy 
érdekvédelmi szervezetük sem mű-
ködik rendesen, mert a tagok zöme 
szakmabeli étterem-tulajdonos, akik 

reggeltől estig a vállukon cipelik a 
vendéglő ügyes-bajos dolgait, leg-
többnek nincs szabadideje. De azért 
tudnak egymásról, mert belső leve-
lezőlistákon megosztják tapasztala-
taikat és gondjaikat.

Hiányoznak a jó szakemberek

Tamás Balha István a koronaví-
rus-járvány legnagyobb veszte-
ségének a szakképzett munkaerő 
távozását tartja. „Már az utóbbi tíz 
évben felhígult a vendéglátóipari 
szakma. Szakképzett pincérek he-
lyett a legtöbb étterem semmiféle 
szakmai tapasztalattal nem rendel-
kező alkalmazottakat állított csata-
sorba, abban a reményben, hogy a 
munkahelyen elsajátítják a szakmát. 
Amíg volt kitől, ez még járható út-
nak bizonyult. Az elmúlt két évben 
azonban sok vendéglőből a szak-
képzett alapemberek távoztak, mert 
megijedtek az új covidos időktől. 
Amikor szembesültek a folyamatos 
megszorításokkal, sokan új szakmát 
választottak és új munkahelyet ke-
restek. Őket nagyon nehéz pótolni” 
– mutatott rá.

Az évtizedek során munkahe-
lyein szakmunkásképzéssel is fog-
lalkozó szakember szerint a romá-
niai gasztronómia egyik nagy baja, 
hogy megelégszik az utcáról behí-
vott „pincérek” munkájával. Mint 
fogalmaz, ez a szakma nem csak 
annyiból áll, hogy a konyhából a 
vendég asztalához viszik a tányér 
ételt és az italt. Sokkal többről van 
szó: egy jó pincérnek sok mindent 
kell ismernie ahhoz, hogy megadja 
a módját az elegáns kiszolgálásnak. 
A legtöbb hazai étteremből éppen ez 
hiányzik: a pincérek sem az ételek 
összetételét, sem az italokat nem is-
merik. Tamás szerint a legtöbb ven-
déglátóipari szakmából – szakács, 
pincér, cukrász, stb. – egyre na-
gyobb hiány van, az éttermek pedig 
kezdőkkel, betanított munkásokkal 
próbálnak túlélni a koronavírus-jár-
vány utáni időkre.

Tamás Balha István szerint 
újra kell gondolni 
a vendéglátóipari szakképzést
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