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Megmozdult  az idegenforgalom
A parajdi sóbánya megnyitásától remélik a turizmus újraindulását az üdülőtelepülésen
• Kinyitott a parajdi 
turizmus fő vonzerejé-
nek számító sóbánya 
turisztikai részlege, 
a vendéglátóhelyek 
működtetői az idegen-
forgalom gyors újrain-
dulásában reményked-
nek. A bizonytalanság 
azonban még álta-
lános, a potenciális 
látogatók az utolsó 
pillanatokban fog-
lalnak, így a panziók 
tulajdonosainak egye-
lőre kiszámíthatatlan 
az idei szezon.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H árom hónapos zárva tartás 
után szombaton kinyitott 
a parajdi sóbánya turisz-

tikai részlege. A látogatók száma 
szombatról vasárnapra ugyan meg-
négyszereződött, Seprődi Zoltán, a 
sóbánya vezérigazgatója azonban 
nem számít hasonlóan dinamikus 
növekedésre és az idegenforgalom 
azonnali megugrására, noha renge-
teg visszajelzést kaptak már arról, 
hogy nagyon sokan várják a nyitást. 
Elmondta, szombaton 150, vasárnap 
pedig már 500 látogatójuk volt, de 
ez részben annak köszönhető, hogy 
hétvége volt, hétköznapokon szerin-
te egyelőre nem lesz ekkora látoga-
tottsági növekedés. 

Korlátozások a bányában

A járvány terjedésének megféke-
zésére vonatkozó intézkedéseknek 
megfelelően néhány korlátozást is 
bevezetett a bánya vezetősége: egy-
szerre legfeljebb 1200 ember tartóz-
kodhat a kezelőbázison, a látogatási 
idő pedig nem haladhatja meg a 
kétórás időtartamot – tudtuk meg 
Seprődi Zoltántól. A bánya 8–16 óra 
között fogadja a látogatókat, az utol-
só busz 14.50-kor megy le a mélybe. 
A másfél méteres távolság tartása 
kötelező a látogatók számára, akár-
csak a maszkviselés. Utóbbit azon-
ban – mivel legtöbben légzőszervi 
megbetegedések kezelése érdekében 
látogatják – a sóbányában nem köve-

telik meg, csak a buszon, a bánya fo-
lyósóin, illetve a kezelőbázisra veze-
tő lépcsőkön, a mosdóban, valamint 
azokban a szűk terekben, ahol folya-
matosan betartható a másfél méteres 
távolság – mondta el a bányaigazga-
tó. Kérdésünkre arról is beszámolt, 
hogy a látogatószám korlátozása 
ellenére a jegyárakat nem emelték, 
felnőttek hétközben 30 lejért, gyere-
kek 20-ért, hétvégén pedig 35, illetve 
25 lejért válthatnak jegyet, és a bérle-
tárak is változatlanok maradtak. 

A hétfőtől életbe lépett lazítások 
értelmében ugyan a bánya szabadté-
ri strandja is kinyithatna már, erre a 
kedvezőtlen időjárás miatt még nem 
kerül sor, de készen állnak a nyi-
tásra, és amint megjön a strandidő, 

kinyitják a kapukat. A fürdőhelyen 
a másfél méteres távolságtartás be-
tartása lesz kötelező, a napágyakat 
is ennek megfelelően helyezték el, 
valamint 700-nál többen nem tartóz-
kodhatnak egy időben a strand terü-
letén. Utóbbi miatt a bérletek árusí-
tását felfüggesztik, hogy ellenőrzés 
alatt tudják tartani a látogatószámot 
– tájékoztatott Seprődi 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 80 
százalékát – számolt be reményeikről 
Moldován László, aki maga is panzi-
ót működtet. A szállodák, panziók 
és kerthelyiségek megnyitásának 
engedélyezése óta nem sokat nőtt az 
idegenforgalom az üdülőtelepülésen, 
és a turizmusból élők azt tapasztalják, 
hogy potenciális vendégeik ki-
várnak, csak az indulás előtti 
két-három napban végzik el 
a foglalásokat. „Bizonytalan-
ságot hozott a Covid-járvány, 
úgy tűnik, az emberek nem 
fognak jó előre foglalni” – fo-
galmazott a turisztikai egye-
sület elnöke, megjegyezve, 
kevés turista tervez egy hónapnál 
előbbre, így a vendéglátásból élőknek 
is kiszámíthatatlanabb a szezon más 
évekhez képest. Annak viszont örül-
nek, hogy a járvány előtt elvégzett, 
nyárra szóló foglalásokat nem mond-
ták 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, ad-
digra – „ha nem jön közbe semmi” 
– feloldja a kormány a meglévő kor-
látozásokat is, és a potenciális látoga-
tóik sem fognak már félni attól, hogy 
elinduljanak üdülni – tudtuk meg 
Moldován Lászlótól, aki szerint más 
esztendőkhöz képest idén legfeljebb 
70–80 százalékos évük lesz látoga-
tottsági szempontból.

A vendégfogadásból élők 
reményei szerint hamarosan 
visszatér a nyáron megszokott 
pezsgés 

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Nagy az érdeklődés Maros megye iránt
Marosvásárhelyi, marosszentgyörgyi, szovátai, segesvári szállásadók, 
idegenforgalmi vállalkozók, utazási irodák és a turisztikai minisztérium 
brassói kirendeltségének képviselőivel tartott online megbeszélést a 
VisitMaros Egyesület, amely a három hónapos bezártság és kimaradás 
után szeretné minél előbb fellendíteni az idegenforgalmat a megyében. 
Ahogy Osváth Emese, az egyesület munkatársa a Székelyhonnak beszá-
molt róla, optimisták, mert az érdeklődés nagyon nagy, az emberek már 
elindulnának és utazgatnának Maros megyében, de mivel a vendéglők 
az étkezéseket még nem tudják teljesen megoldani, ezért nehézkes az 
ellátás. Ahol nincs terasz, ott ki sem nyitnak, a turistáknak pedig arra 
is szükségük van, hogy leülhessenek ebédelni, vacsorázni megbízható 
helyen – mondta.  A turisztikai minisztérium brassói irodájából jelezték, 
hogy konkrét érdeklődés van Maros megye látványosságai iránt Német-
országból, Ausztriából és Svájcból, többen, nagyobb csoportok is várják 
a szigorítások enyhítését, hogy végre elindulhassanak. A németnyelv-
tudás újból felértékelődik, mert a turisták azt várják el a minőségi szol-
gáltatások mellett a vendéglátóktól, hogy beszéljék a német nyelvet is. 
A hétfői online konferenciára bejelentkezett Brüsszelből Teleki Kálmán 
gróf, a gernyeszegi kastély tulajdonosa is, aki szintén arról beszélt, hogy 
nagy érdeklődés mutatkozik Maros megye iránt Belgiumból is. De ők is, 
akárcsak a német ajkúak, azt várják, hogy a járványügyi megszorítások 
enyhüljenek, hogy könnyebben lehessen utazgatni. (Antal Erika)
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ROSTÁS SZABOLCS

Nem volt uszító jellegű Klaus Io-
hannis államfő magyarellenes-

nek tartott április 29-ei televíziós be-
széde a bukaresti legfőbb ügyészség 
szerint. A nyomozó hatóság tegnap 
hozta nyilvánosságra a három ma-
gyar szervezet feljelentése nyomán 
hozott határozatát. Iohannis ellen az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács     (EM-
NT), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
és a Székely Figyelő Alapítvány tett 
bűnvádi feljelentést uszításért. A má-
jus elején beterjesztett beadvány sze-
rint a román államelnök április 29-ei 

televíziós beszédében gyűlöletre és 
diszkriminációra uszított, ezt pedig a 
törvény bünteti. A kifogásolt televízi-
ós beszédben Iohannis kijelentette: a 
parlamentben a legnagyobb erőt kép-
viselő Szociáldemokrata Párt (PSD) 
„azért harcol, hogy Erdélyt odaadja a 
magyaroknak”. Magyarul köszöntve 
a PSD elnökét („Jó napot, Ciolacu!), 
feltette a kérdést: vajon mit ígért Or-
bán Viktor magyar miniszterelnök 
cserébe a megegyezésért?

Nem indítanak eljárást

Az ügyészség elrendelte az ügy lezárá-
sát, szerintük ugyanis az államelnök 
beszéde nem ütközik a román Büntető 

törvénykönyv 369. cikkelyének előírá-
sába, amely tiltja a polgárok uszítását 
bármilyen módon arra, hogy gyűlöl-
jék vagy hátrányosan megkülönböz-
tessék az emberek valamely 
csoportját. A Büntető tör-
vénykönyv korábbi változata 
még szankcionálta a gyű-
löletre és diszkriminációra 
való felbujtást. „Úgy ítéljük 
meg, hogy a vizsgált beszéd 
bizonyos elemei túllépik a szabad 
véleménynyilvánítás korlátait (még 
a durva kritika elfogadott formájá-
ban is), éppen ezért összességében, a 
hangvételét is fi gyelembe véve, gyű-
löletbeszédnek lehet minősíteni” – ol-
vasható a határozatban. 

Iohannis gyűlöletbeszédet tartott
• Nem indít bűnvádi eljárást az ügyészség Klaus Iohannis ellen az „Erdély kiáru-
sításáról” tett kijelentése miatt, a nyomozó hatóság elismeri ugyanakkor, hogy az 
államfő nyilatkozata kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát.




