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Hosszas várakozást követően 
megnyithatott végre az erdélyi 
turizmus egyik legnagyobb 
érdeklődésnek örvendő cél-
pontja, a parajdi sóbánya, a 
vendéglátóhelyek működtetői 
az idegenforgalom gyors újra-
indulásában reménykednek. 
A bizonytalanság azonban 
még általános, a potenciális 
látogatók az utolsó pillantok-
ban foglalnak, így a panziók 
tulajdonosai számára egyelőre 
még nagyon kiszámíthatatlan 
az idei szezon.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

H a egyelőre óvatosan is, de a 
hétvégén újraindult az ide-
genforgalom a székelyföldi 

Parajdon, miután három hónapos 
zárva tartás után szombaton ki-
nyitott a parajdi sóbánya turiszti-
kai részlege. A látogatók száma 
szombatról vasárnapra ugyan 
megnégyszereződött, ám Seprődi 
Zoltán, a sóbánya vezérigazgató-
ja nem számít hasonlóan dina-
mikus növekedésre és az idegen-
forgalom azonnali megugrására, 
noha rengeteg visszajelzést kap-
tak már arról, hogy nagyon so-
kan várják a nyitást. Elmondta, 
szombaton 150, vasárnap pedig 
már 500 látogatójuk volt, de ez 
részben annak köszönhető, hogy 
hétvége volt, hétköznapokon 
szerinte egyelőre még nem lesz 
ekkora látogatottsági növekedés.

Új szabályok, régi árak
A járvány terjedésének a meg-
fékezésére vonatkozó intézke-
déseknek megfelelően néhány 
korlátozást is bevezetett a bánya 
vezetősége: egyszerre legfel-
jebb 1200 ember tartózkodhat a 
kezelőbázison, a látogatási idő 
pedig nem haladhatja meg a ké-
tórás időtartamot – tudtuk meg 
Seprődi Zoltántól. A bánya 8 és 
16 óra között fogadja a látoga-
tókat, az utolsó busz 14:50-kor 
megy le a mélybe. A másfél mé-
teres távolság tartása kötelező 
a látogatók számára, akárcsak 

A PARAJDI SÓBÁNYA MEGNYITÁSÁTÓL REMÉLIK A TURIZMUS ÚJRAINDULÁSÁT A SZÉKELYFÖLDI VÁROSBAN

Újjáéledni látszik a romániai idegenforgalom

A vendégfogadásból élők reményei szerint hamarosan visszatér a nyáron megszokott pezsgés az üdülőtelepülés utcáira

 » Abban bíz-
nak, hogy július 
elsejére eléri az 
idegenforgalom 
a korábbi évek 
azonos idősza-
kában tapasztalt 
szintnek a 80 
százalékát – szá-
molt be reménye-
ikről Moldován 
László, aki maga 
is panziót mű-
ködtet. 

a maszkviselés. Utóbbit azonban 
– lévén, hogy a legtöbben légző-
szervi megbetegedések kezelése 
érdekében látogatják – a sóbá-
nyában nem követelik meg, csak a 
buszon, a bánya folyosóin, illetve 
a kezelőbázisra vezető lépcsőkön, 
a mosdóban, valamint azokban a 
szűk terekben, ahol folyamatosan 
betartható a másfél méteres távol-
ság – mondta el a bányaigazgató. 
Kérdésünkre arról is beszámolt, 
hogy a látogatószám korlátozása 
ellenére a jegyárakat nem emel-
ték, felnőttek hétközben 30 lejért, 
gyerekek 20-ért, hétvégén pedig 
35, illetve 25 lejért válthatnak je-
gyet, és a bérletárak is változatla-
nok maradtak.

Ha strandidő lesz, a
zt is megnyitják
A hétfőtől életbe lépett lazítások 
értelmében ugyan a bánya szabad-
téri strandja is kinyithatna már, 
erre a kedvezőtlen időjárás miatt 
még nem kerül sor, de készen áll-
nak a nyitásra és, amint megjön a 
strandidő, kinyitják a kapukat. A 
fürdőhelyen a másfél méteres távol-
ságtartás betartása lesz kötelező, a 
napágyakat is ennek megfelelően 
helyezték el, valamint 700-nál töb-
ben nem tartózkodhatnak egy idő-
ben a strand területén. Utóbbi miatt 

a bérletek árusítását felfüggesztik, 
hogy ellenőrzés alatt tudják tartani 
látogatószámot – tájékoztatott Sep-
rődi Zoltán.

Megváltoztak a foglalási 
szokások
Nem nyitott még ki a település well-
nessközpontja sem, ott ugyanis 
még felújítási munkálatok zajlanak, 
a nyitást július elsejére tervezik – 
tudtuk meg Moldován Lászlótól, a 
Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egye-
sület elnökétől. Mindezek ellenére 
a vendéglátóhelyek működtetői már 
a sóbánya megnyitásától is sokat 
remélnek, hiszen a kezelőbázis a 
parajdi turizmus húzóereje. Abban 
bíznak, hogy július elsejére eléri az 
idegenforgalom a korábbi évek azo-
nos időszakában tapasztalt szint-
nek a 80 százalékát – számolt be 
reményeikről Moldován László, aki 
maga is panziót működtet.

A szállodák, panziók és kerthelyi-
ségek megnyitásának engedélyezése 
óta amúgy elmondása szerint nem so-
kat nőtt az idegenforgalom az üdülő-
településen, és a turizmusból élők azt 

tapasztalják, hogy a potenciális ven-
dégeik kivárnak, csak az indulás előt-
ti két-három napban végzik el a fog-
lalásokat. „Bizonytalanságot hozott a 
Covid-járvány, úgy tűnik, az emberek 
nem fognak jó előre foglalni” – fogal-
mazott a turisztikai egyesület elnöke, 
megjegyezve, kevés turista tervez egy 
hónapnál előbbre, így a vendéglátás-
ból élők számára is kiszámíthatatlan-
abb a szezon más évekhez képest.

Annak viszont örülnek, hogy a 
járvány előtt elvégzett, nyárra szó-
ló foglalásokat nem mondták le a 
vendégek, illetve hogy például a 
Határtalanul program foglalásait is 
átütemezték őszre. Parajdon idén az 
idegenforgalmi csúcsidőszakot szep-
tember, október, novemberre várják  
a panziók működtetői, úgy vélik, 
addigra – „ha nem jön közbe sem-
mi” – feloldja a kormány a meglévő 
korlátozásokat is, és a potenciális lá-
togatóik sem fognak már félni attól, 
hogy elinduljanak üdülni – tudtuk 
meg Moldován Lászlótól, aki szerint 
más esztendőkhöz képest idén leg-
feljebb 70-80 százalékos évük lesz 
látogatottsági szempontból.
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Fokozatos nyitás Félixfürdőn, még sok a korlát

Bár tegnap Erdély és a Partium legtöbb vidékén az időjárás sem kedvezett 
a strandnyitásnak, lassan-lassan megtelnek élettel a fürdők is. A termálvi-
zéről híres Bihar megyei Félixfürdőn például ma nyitja meg kapuit a „régi 
normalitásban” valóságos turistamágnesként üzemelő Apollo strand, és a 
távolról érkezőknek sem kell aggódniuk, hogy nem lesz hol megszállniuk, az 
üdülőtelep legnagyobb szállásadójának minősülő Turism Felix vállalat azt is 
bejelentette, hogy június 18-ától megnyitnak az Internațional, a Termal és a 
Nufărul Hotelek. Facebook-bejegyzésükben ugyanakkor tájékoztattak arról 
is, milyen óvintézkedéseket foganatosítanak a koronavírus-járvány terjedé-
sének megfékezése érdekében. A környéken élők számára rossz hír például, 
hogy a szállodák medencéit – és azok közül is csak a kültérieket – egye-
lőre csak az ott megszálló vendégek használhatják. A szaunák, sószobák 
használatára, valamint a gyógykezelésekre egyelőre várni kell. Az étkezések 
helyszíne a vendéglők terasza. A közös zárt területeken ugyanakkor kötelező 
lesz a maszk használata, a fi zikai távolságtartás biztosítására pedig közle-
kedési folyosókat alakítanak ki, és megjelölik, hogy ki hol tartózkodhat. A 
közeli Püspükfürdőn (Május 1.) a Venus felújítás miatti bezárása nyomán 
legnagyobb szabadtéri strandot működtető Perla Szálló is bejelentette 
a hétvégén, hogy hétfőtől várják a fürdőzni vágyókat, igaz, nem minden 
medencét lehet első körben használni, mivel a szállodával egyetemben egy 
részük szintén felújítás alatt áll. A nagyváradi élményfürdő és az Őssi strand 
megnyitásának időpontja egyelőre nem ismert. (Bálint Eszter)

Pontosabb szabályokra várnak Sepsiszentgyörgyön

Kivárnak Sepsiszentgyörgyön a szabadtéri strand nyitásával, mert a megjelent szabályzat az üze-
meltető szerint értelmezhetetlen. Az önkormányzat szabadidős létesítményeit működtető Sepsi 
ReKreatív cég igazgatója, Bodor Lóránd lapunknak elmondta, az uszodában festettek, takarítottak, 
feltöltötték a medencéket, a városi strand megnyitására is készülnek. Abban bíztak, hogy június 
15-e után újraindulhatnak a vizes létesítmények, de egyelőre nem tudják a nyitás pontos időpont-
ját. „A szabályzat nem egyértelmű, hiszen arról rendelkezik, hogy a vízben minden úszónak 12 
négyzetméteres felületet kell biztosítani, a napágyakat kétméteres távolságra kell elhelyezni. A be-
lépések számára viszont nem tér ki, nem egyértelmű, hogy egyszerre hány személy tartózkodhat az 
élményfürdő területén” – sorolta a felmerülő kérdéseket az igazgató. Hozzátette: pontos eligazí-
tásra várnak, hogy a belépéseket a vízfelület, a nyugágyak vagy a strand területének függvényében 
számolhatják ki. A sepsiszentgyörgyi korszerű élményfürdő minden nyáron nyereséggel működött, 
ám ennek az volt a feltétele, hogy egy hétvégén 2000-2400 jegyet is eladtak. Ha a megszorítások 
miatt drasztikusan kénytelenek lesznek lecsökkenteni a belépések számát, az hatalmas vesztesé-
get generál, hiszen magasak a fenntartási költségek, a víz melegítése, fertőtlenítése. Bodor Lóránd 
példaként említette, hogy nagy mennyiségű klórt használnak a medencék vizének fertőtlenítésére, 
annak az ára egy év alatt megkétszereződött. (Bíró Blanka)




