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Nem életszerű szabályozások 
is tetten érhetők a fi tnesz-
termek június 15-ei megnyi-
tásának szabályozásában 
– értékeltek megkeresésünkre 
érintettek. Ilyen például, hogy 
edzés után nem lehet tusolni.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

S zigorú szabályok mellett in-
dulhatnak újra az edzések 
a romániai fi tnesztermek-

ben: csak azokat engedik be, akik 
előzetesen időpontot foglaltak, a 
sportlétesítmények üzemeltetőinek 
pedig a korábbinál lényegesen na-
gyobb felületet kell biztosítaniuk 
valamennyi ott lévő számára. Ionuț 
Stroe sportminiszter a Digi24 hírte-
levíziónak nyilatkozva bejelentet-
te: a fi tnesztermekbe online vagy 
telefonon lehet időpontot foglalni 
a június 15-ei újranyitást követően. 
Az egyéni sporttevékenységet vég-
ző személyek számára legalább 7 
négyzetméteres területet kell bizto-
sítani, míg a csoportos tevékenysé-
gek – mint az aerobik, a zumba stb. 
– résztvevőinek egyenként 10 négy-
zetméteres felületre lesz szükség.

A sportlétesítményekbe érkezők-
nek kötelező módon maszkot kell 
viselniük a recepciónál, a közös 
helyiségekben, egészen az edzőte-
rembe való belépésig. A sportolni 
vágyókat ugyanakkor kikérdezik 
majd arról, hogy vannak-e tüneteik, 
találkoztak-e koronavírussal fertő-
zött személlyel, illetve kötelező lesz 
a lázmérés is. Mindenkinek vinnie 
kell magával törölközőt.

Az öltözőket lehet használni – 
igaz, csak egyesével –, de a tusolókat 
nem. A légkondicionáló berende-

NEM FELTÉTLENÜL ÉSZSZERŰ SZABÁLYOK MELLETT NYITHATNAK MEG ÚJRA A FITNESZTERMEK, AHOL EGYELŐRE TILOS A ZUHANYZÁS

Az „új normalitás” veszi át az uralmat az edzésen

Rég várt pillanat. Hétfőn újra megnyílhatnak az edzőtermek Romániában

 » „Mintha sok 
pici sakkfi gura 
lennénk, akik-
kel összevisz-
sza lépkednek 
a sakktáblán 
fejetlenül” – fo-
galmazta meg az 
aerobikedző.

zéseket hetente egyszer fertőtleníteni 
kell. Ugyanakkor minden létesítmény-
ben lennie kell fertőtlenítőszernek. 
Az edzeni vágyóknak belépéskor 
használniuk kell a kézfertőtlenítőt, és 
fertőtleníteniük kell a gépeket is, ame-
lyeket használnak.

Túl az észszerűség határán
„A fi tnesztermekre vonatkozó óvin-
tézkedések nagy részét korábban is 
betartottuk, azonban az újraindulás 
szabályozásában vannak olyan elő-
írások, amelyek nem életszerűek” 
– jelentette ki a Krónika megkeresé-
sére Muntyán-Nagy Krisztina, a sep-
siszentgyörgyi Aréna Gym vezetője. 
Kifejtette, a Sepsi Arénában műkö-
dő központban korábban is kötelező 
volt a törölközőhasználat, a gépeket 
minden használat után fertőtlení-
tették, kézfertőtlenítőt biztosítottak 
a sportolóknak. „Ezekre az óvintéz-
kedésekre általában szükség van, 
ezt eddig is mindenkinek be kellett 
volna tartania” – hangsúlyozta a 
vállalkozó. Hozzátette: az edzőte-
remben és az aerobikteremben is 

biztosítják az előírt felületeket, ki-
számolták, hogy a fi tneszteremben 
mintegy 50 személy tartózkodhat 
egyszerre, hogy a hét négyzetmé-
teres területet mindenkinek bizto-
sítani tudják, az aerobikteremben 
pedig 10-11 személy edzhet egy idő-
ben, hogy tíz négyzetméter álljon 
a rendelkezésükre. Muntyán-Nagy 
Krisztina elmondta, ezt a létszámot 
eddig sem lépték túl, hogy szavatol-
ják a sportolók kényelmét. 

Azt azonban nehéz elvárni, hogy a 
teremben tartózkodók tartsák is ezt 
a távolságot, amit a működtető kü-
lönben biztosít. „Egy fi tneszterem-
ben beszélgetnek az emberek, segí-
tenek egymásnak, például ha valaki 
egy nagyobb súlyt emel, valaki más 
segít, tehát közel megy hozzá” – 
magyarázta az üzletasszony. Arra is 
kitért, hogy amennyiben túljelent-
kezés lesz, azt is megoldják, példá-
ul egy aerobikedzés helyett kettőt 
tartanak, az edzőteremben pedig 
amúgy is megoszlanak a vendégek 
a nap folyamán. A szaunát nem in-
díthatják be, de arra nyáron nincs is 

olyan nagy igény. A leginkább zava-
rónak viszont azt tartja, hogy nem 
engedélyezik a zuhanyzást, holott 
például az Aréna Gymben levá-
lasztott zuhanyfülkék vannak. „So-
kan edzés után mentek munkába, 
számukra fontos volt a zuhanyzás 
lehetősége” – hívta fel a fi gyelmet 
Muntyán-Nagy Krisztina. Szerinte 
az indulás utáni két-három napban 
kialakul az új rendszer, hiszen sok 
múlik azon is, milyen lesz a forga-
lom. „Ha egy megszokott nyári hó-
nap lesz, az nem olyan forgalmas, 
de nagyon sokan lemondták a nya-
ralást, ugyanakkor sokan kiéheztek 
a mozgásra, ezért megnövekedett 
keresletre is számítunk” – vetítet-
te előre. A központ szolgáltatásait 
amúgy profi  sportolók is igénybe 
veszik, esetükben körültekintőbb 
szervezésre lesz szükség, hiszen 
egyszerre nagyobb létszámban ér-
keznek, a harmincfős csapat mellé 
már nem engedhetnek be civileket.    

Egy része offl  ine, 
a többiek továbbra is online
Ha minden a bejelentettek szerint 
alakul, úgy hétfőtől néhány ember-
rel tudok edzést tartani a teremben, 
a többiek pedig továbbra is csak 
online csatlakozhatnak – jelentette 
ki érdeklődésünkre egy nagyváradi 
aerobikedző, aki a szükségállapot 
kihirdetése óta online mozgatja 
meg a sportolni vágyó közönségét. 
Szerinte amúgy felháborító, aho-
gyan a kormány a lazítások terén 
eljárt, hiszen például a hatalmas 
tömegeket vonzó ócskapiac már 
három hete nyitva tart, az edző-
termeken ellenben lakat maradt. 
„Mintha sok pici sakkfi gura len-
nénk, akikkel összevissza lépked-
nek a sakktáblán fejetlenül” – fo-
galmazott az edző.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E lindult az erdélyi lótenyésztést 
segítő magyarországi program, 

amelynek keretében a budapesti 
agrárminiszter négy mént adott át 
csütörtökön a hortobágyi mátai ma-
jorban. A lovakat erdélyi gazdákhoz 
szállítják.

Nagy István tárcavezető kiemelte: a 
magyar kormány számára kiemelten 
fontos, hogy a Kárpát-medence hagyo-
mányaira építve a magyar lótenyésztés 
ismét a világ élvonalába kerüljön, en-
nek jegyében tartozik az agrártárcához 
hét nemzeti ménes. „A szakemberek 
ezekből választottak ki négy hibátlan, 
megnyerő küllemű mént, amelyek ki-
helyezésével segítjük az erdélyi lóte-
nyésztést, lótartást, a mezőgazdaság 
fellendítését” – mondta Nagy István.

A lovak két Kolozs megyei foga-
dóállomásra és két Hargita megyei 
tartóhoz kerülnek. Tordára az Őrségi 
Nemzeti Parkból egy hidegvérű mura-
közi, Magyarfenesre a Hortobágyi Ter-
mészetvédelmi és Génmegőrző Non-
profi t Kft . méneséből egy nóniusz, 
Gyergyószárhegyre a Bükki Nemzeti 

Park méneséből egy szintén védett, 
őshonos magyar lófajta, egy mező-
hegyesi félvér kerül, míg Gyergyóre-
metén a Bábolnai Nemzeti Ménesbir-
tokon tenyésztett angol telivér ad új 
lendületet az erdélyi lótenyésztésnek 
– sorolta az agrárminiszter. Hozzá-
tette: a felajánlott mének fedeztetés-

re is használhatóak amellett, hogy 
népszerűsítik a magyar őshonos 
fajtákat és az angol telivért, amely 
több magyar lófajta kialakításában 
vett részt. A tárcavezető elmondta: 
fi gyelemmel kísérik, hogy a kísérle-
ti jelleggel kihelyezett mének közül 
melyik fajta milyen hatást gyakorol 

az erdélyi heterogén ménállományra 
küllemi tulajdonságokban, munka- 
vagy sportteljesítményben. Megje-
gyezte, az eredményeket időről időre 
szakemberek értékelik, és döntenek 
arról, hogy a mének maradjanak-e 
Erdélyben, vagy térjenek vissza ere-
deti, magyarországi ménesükbe.

Kolozs és Hargita megyébe vágtatnak be a magyarországi mének

 » „A magyar 
kormány számára 
fontos, hogy a ma-
gyar lótenyésztés 
ismét a világ élvo-
nalába kerüljön.”

Indulásra készen.  Az erdélyi lótenyésztőknek szánt négy tenyészmén az átadáson, a Mátai Ménes lótenyésztési központban




