
Kikapcsolódásra tökéletes. 
A kulcsosházakat leginkább 
családok, baráti társaságok 
foglalják le
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Megsínylik a kulcsosházak
A turizmus nyári fellendülése kevésbé érintette a kiadó kulcsosházakat

KORPOS ATTILA

T öbb internetes portált is át-
böngészve megállapítottuk, 
székelyföldi viszonylatban 

temérdek választék van az erdei 
kulcsosházak terén. A korábbi évek-
ben zsúfolásig megtelt és nehezen 
foglalható szállások nagy része 
szeptember elején akár egyik napról 
a másikra lefoglalható. Kevés olyan 
szállással találkoztunk, ahol telt 
ház lenne a következő időszakban.

Elmaradtak a külföldiek

Gyergyóújfalu közelében festői 
helyszínen, az erdő mellett fekszik 
a Simon Vendégház. A tulajdonos-
tól érdeklődve megtudtuk, három 
éve épült a ház, ahol a modern be-

rendezések mellett főzésre, sütésre 
és dézsafürdőre is lehetőség nyí-
lik. „Szinte minden évszakban telt 
házzal működtünk, ehhez képest a 
járvány óta lényegesen gyengébb a 
kereslet” – árulta el Simon Éva. A ház 
tulajdonosa hozzátette, a kiesésre az 
egyik magyarázat a külföldi vendé-
gek távolmaradása lehet, hiszen idén 
kivétel nélkül csak belföldi vendégek 
szálltak meg náluk. Elmondta továb-
bá, leginkább családok vették ki a 
házat, akik lazítani szerettek volna 
néhány napot, másoknak viszont 
ez jelentette a tulajdonképpeni nya-
ralást. Ugyanakkor kisebb családi 
rendezvények, keresztelők megtar-
tására is voltak idén megkeresések. 
Megtudtuk, általában négy éjszaká-
ra szoktak náluk foglalnak, a nyári 
hónapokat tekintve pedig az augusz-
tus jelentette a telt házat. „Szeptem-
berre ismét vannak már foglalások, 

de szerintünk az augusztus volt a 
csúcs” – értékelte Éva. 

Nincs magyarázat

Az udvarhelyszéki Fenyéd egyik 
legmagasabb pontján található 
Hilltop Guesthouse Harghita tulaj-
donosa is hasonló tapasztalatokról 
számolt be. Náluk viszont sokkal 
inkább érezhető a külföldi vendé-
gek távolmaradása. „Rengeteg fog-
lalásunk volt Magyarországról, 
amelyeket szinte mind lemondták. 
Most augusztusban két nagyobb 
csoport érkezett volna Ausztriából, 
akik szintén visszamondták a fog-
lalást. Ezzel szemben a helyi ven-
dégek száma elenyésző” – közölte 
Karácsony-Gál Júlia. Bevallotta, ő 
sem tudja, miért nem volt kelendő 
a belföldi vendégek előtt az ilyen 
típusú szállás, hiszen két szálláske-
reső portálon is megtalálható a ven-
dégház, amely 15 fő befogadására 
alkalmas, felszerelt konyhával, kint 
pedig játszóházzal és főzési lehető-
ségekkel rendelkezik. „Talán túl ké-
sőn mondták vissza a korábbi fogla-
lásokat, ezzel tudjuk magyarázni a 
vendéghiányt. Jelenleg nem zsúfolt 
a naptárunk, szinte bármikor lehet 

foglalni nálunk” – közölte a Szé-
kelyudvarhelyre néző kilátással is 
rendelkező szállás tulajdonosa. 

Belföldiek, pár napra

„Őszinte leszek, nem igazán keres-
ték a szállást mint kulcsosházat. In-
kább csak szobákat foglaltak a ven-
dégeink” – ezt már a csíkpálfalvi 
Csűr Szálló üzemeltetőjétől tudtuk 
meg. A csíksomlyói kilátással büsz-
kélkedő szállásnál úgy ítélték meg, 
2019 nagyon jó évnek számí-
tott nekik, akkor ugyanis 
egymást érték a foglalások, 
most viszont a nyári szezon 
sem volt kiemelkedő. „Ki-
sebb csoportok, négytagú 
családok töltöttek itt pár éj-
szakát, de csakis belföldiek. Egy 
külföldi család temetésre kellett 
ideutazzon, ők voltak az idei egyet-
len külföldi vendégeink” – fűzte 
hozzá a nő. Mint mondta, a korábbi 
években Magyarországról és Fran-
ciaországból is többen ellátogattak 
a falusi környezetben lévő, 12 férő-
hellyel rendelkező szállóba. 

H I R D E T É S

Színpadon a Figura
Bemutatóval nyitja a most már 
engedélyezett beltéri előa-
dások sorát a gyergyószent-
miklósi Figura Stúdió színház: 
Gianina Cărbunariu kortárs 
román drámaíró és rendező 
Stop the tempo!, azaz Állítsd 
meg a tempót! című művét 
viszik színre Faragó Zénó ren-
dezésében. A háromszereplős 
előadás a nagyvárosi léte-
zésről szól, kortünetet mutat 
be a szereplőkön keresztül. 
„Próbáltam arra törekedni, 
hogy egy fogyasztói, társadal-
mi görbetükröt állítsunk fel, 
ítélkezés nélkül. Ugyanakkor 
a szereplők történetein, illetve 
sorsain keresztül tudunk erről 
hitelesen beszélni” – árulta el 
Faragó Zénó, a Figura színésze, 
az előadás rendezője. A Stop 
the tempo! darabot szeptember 
3-án játsszák először.

Koronavírusszámok
Az elmúlt huszonnégy órában 
regisztrált 1053 új fertőzöttel 
88 593-ra emelkedett a jár-
vány kezdete óta azonosított 
koronavírus-fertőzöttek száma 
Romániában. A fertőzéssel 
összefüggő halálesetek száma 
60-nal emelkedett, míg az 
intenzív osztályokon 522 páci-
enst ápolnak. Az új fertőzése-
ket 22 320 tesztből mutatták 
ki, a pozitív tesztek aránya 4,7 
százalék. Hargita megyében 
az elmúlt egy napban 15 új 
esetet regisztráltak, velük 717-
re nőtt a járvány kezdete óta 
azonosított fertőzöttek száma, 
Maros megyében héttel 1407-
re, míg Kovászna megyében 
20 új esetet jegyeztek, így 
772-re emelkedett az eddigi 
fertőzöttségi szám.

Forgalomkorlátozás
Székelyudvarhelyen a Virágok 
sétányán zajló gázvezetékcse-
re és a bekötések elvégzése 
miatt ma tilos gépjárművel 
közlekedni az említett utcában 
8 és 18 óra között – hívta fel 
a figyelmet Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala.

Útlezárás
Szeptember 8-áig le lesz zárva 
Homoródszentmártonban az 
almási híd és a 131A jelzésű út 
kereszteződése (az abásfalvi el-
térő), kérjük, kerüljék el ezt az 
útszakaszt – hívta fel a figyel-
met a község polgármestere.

• RÖVIDEN 

• A turisták a koronavírus-járvány két szigorítása „kö-
zött” inkább a tengerpartot célozzák meg: miközben 
hétvégente több tízezer ember látogatja meg a román 
tengerpart üdülőtelepeit, addig a hegyvidékeken igé-
nyesen elkészített, csendes környezetű kulcsosházak 
jelentős része egyelőre üresen marad. 




