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 » „Ősztől már nem lesz okuk az 
embereknek, hogy útra keljenek, ha 
nem működik a wellness.”

Ha a kormány nem lép, a gyógyturiz-
musban tevékenykedő vállalkozások 
60 százaléka az év végéig csődbe 
jut – kongatta meg a vészharangot 
a Romániai Gyógyturisztikai Mun-
káltatói Szövetség. A Krónika által 
megkérdezett érintettek is a beltéri 
medencék, wellnessközpontok meg-
nyitását sürgetik.

 » BÍRÓ BLANKA

C sőd szélére sodorja a gyógyfürdőket, 
ha záros határidőn belül nem engedé-
lyezik a beltéri medencék használatát 

– szögezték le a Krónika megkeresésére az 
alkalmazottak jövőjéért is aggódó érintettek. 
Ha legalább szeptember 15-étől megfelelő 
szabályozás mellett, szigorú óvintézkedé-
sekkel nem nyithatják meg a gyógykezelő és 
wellnessközpontok beltéri medencéit, kilá-
tástalan helyzetbe kerül az ország több üdü-
lőközpontja, hiszen hiába nyitottak a szállo-
dák, az éttermek, a turistákat nem motiválja 
már semmi, hogy útra keljenek – összegezte 
a helyzetet Godra Árpád, a szovátai  Ensana 
Health Spa Hotels értékesítési igazgatója. A 
Maros megyei létesítmény is tagja a Románi-
ai Gyógyturisztikai Munkáltatói Szövetség-
nek  (OPTBR), amely a napokban kongatta 
meg a vészharangot, hogy ha a kormány 
nem lép, az ágazatban tevékenykedő vál-
lalkozások 60 százaléka az év végéig csőd-
be megy.  Figyelmeztetnek, hogy az elmúlt 
években az ágazatba befektetett több millió 
euró, a romániai gyógyturizmus feléleszté-
sére tett erőfeszítések mind elvesznek, nem-
csak a vállalkozásokat, hanem az országos 
költségvetést is károsítva.

Medencenyitásra várva
Az elmúlt hetekben az éttermek beltéri egy-
ségeinek megnyitására éleződött ki a köz-
beszéd, ám a zárt terű medencék elérhető-
vé tétele ugyanilyen fontos, hiszen az ősz 
beköszöntével ezekre már nincs semmilyen 
alternatíva. Mint Godra Árpád rámutatott, a 
gyógyászati és a wellnesstevékenységet kü-
lön kezeli a kormány, de mind a két esetben 
tiltva van a beltéri medencék használata. A 
gyógyászatban használják a termálvizű vagy 
célzottan valamilyen betegség kezelésére 
javallott gyógyvizű medencéket, ám a klasz-
szikus, édesvizű medencéket is használják 
terápiás célra, például vízi tornára. Godra 

Árpád hangsúlyozta, a wellnessnek is meg-
van a szerepe az egészséges életmód fenn-
tartásában. „Az ország számtalan gyógyfür-
dőjében – például Szovátán, Félixfürdőn 
– zajló balneológiai tevékenység az egészség 
megőrzését, visszanyerését szolgálja. Nem a 
koronavírus-fertőzést vagy annak a szövőd-
ményeit gyógyítják, de ezzel párhuzamosan 
még számtalan betegség van, amire tovább-
ra is fi gyelni kellene, hogy az ország népes-
ségének a közegészségügyi állapotát szintet 
tartsák, javítsák” – húzta alá az igazgató.

A Gyógyturisztikai Munkáltatói Szövetség 
a kormánnyal folytatott tárgyalások során 
azzal is érvelt, hogy a sportolók szigorú sza-
bályozás mellett már két hónapja használ-
hatják a beltéri medencéket, és bebizonyo-
sodott, hogy ez nem jelent kockázatot, ettől 
nem növekedett a koronavírus-fertőzöttek 
száma. Ugyanazokkal vagy hasonló felté-
telekkel a nagyközönség számára is meg 
lehet nyitni a beltéri medencéket, vélik a 
munkáltatói szövetség tagjai.

„Nem az az elvárásunk, hogy a régi üzem-
módban nyithassunk, de szigorú szabályok 
mentén, óvintézkedések betartásával ezt 
megtehetnénk. Ki kell dolgozni, akárcsak a 
strandok esetében, hogy egy vendégre hány 
négyzetmétert biztosítsunk, ez zárt térben 
még inkább ellenőrzés alatt tartható” – rész-
letezte Godra Árpád. Hozzátette: a szállodák 
működését is ellehetetleníti, ha a kiegészítő 
tevékenységeket nem teszik lehetővé, ez szá-
mukra életbevágó.

„Ősztől már nem lesz okuk az emberek-
nek, hogy útra keljenek, ha nem működik 
a wellness, a gyógyászat. Csak azért nem 
indulnak el, hogy beüljenek egy szállodá-
ba, étterembe járjanak, kell a pluszajánlat, 
ami a döntésüket befolyásolja, ez lehet a 
beltéri medencék használata, a balneoló-
gia, a wellness” – fejtette ki. Arra is rámu-
tatott, a kormány fi nanszírozza ugyan a 
kényszerszabadságot azon tevékenységek 
esetében, melyek még tiltás alatt vannak, 
ám a wellnessközpontok a szállodák égisze 
alatt működnek, és már volt rá precedens, 
hogy a kényszerszabadság támogatását 
visszautasították a hatóságok, arra hivat-

kozva, hogy a cég tevékenységi kód alapján 
szállodát működtet, azt pedig már meg le-
hetett nyitni. A munkáltatók továbbá attól 
tartanak, hogy ha nincs pluszszolgáltatás, a 
beltéri medencék használata, akkor a hideg 
idők beálltával a szállodák is üresen állnak 
majd, és nem tudják kitermelni az alkalma-
zottak bérköltségét. 

Az  Ensana Health Spa Hotels eddig a 
Medve-tóval vonzotta a vendégeket, hiszen 
Godra Árpád szavaival az „a legnagyobb 
medencéjük”, ám a szabadtéri strand idő-
járásfüggő, szeptember közepétől már nem 
valószínű, hogy nyitva tudják tartani. Abban 
bíznak, hogy szeptember 15-től újabb enyhí-
tésekre kerül sor, és akkor megnyithatják a 
beltéri medencéket. Hogy a kérésüket és az 
igényt nyomatékosítsák, hamarosan online 
petíciót indítanak.

Tusnádfürdő rengeteg turistát veszített
A wellnessközpont kényszerű zárva tartá-
sa miatt Tusnádfürdő is rengeteg turistát 
veszített – mondta megkeresésünkre Al-
bert Tibor polgármester. Mint részletezte, 

a Gyógy turisztikai Települések Szövetsége 
is kérte már a kormányt, hogy legkésőbb 
ősztől nyithassák meg a beltéri medencé-
ket, különben kilátástalan helyzetbe kerül-
nek, az év végéig csődbe jutnak a működ-
tető cégek. A kormány elfogadott ugyan 
egy rendeletet, hogy a tavalyi forgalom 15 
százalékát állami támogatásként lehív-
hatják, de erre még nem született meg a 
kiírás, magukra maradtak a vállalkozók. A 
tusnádfürdői wellnessközpontot az önkor-
mányzat működteti, ám a polgármester az 
alkalmazottak sorsáért is aggódik. Huszon-
öt munkavállaló van március közepe óta 
kényszerszabadságon, ha sokáig halasztják 

az újraindítást, kénytelenek lesznek más 
állás után nézni, akkor azzal lehetetlenítik 
el az újranyitást, hogy nem lesz szakember, 
aki a központot működtesse. Ugyanakkor a 
létesítmény állaga is nagyobb mértékben 
romlik annál, mint ha működtetnék.

Albert Tibor hangsúlyozta, szigorú sza-
bályokat kell kidolgozni, óvintézkedéseket 
életbe léptetni, de engedni kell a benti me-
dencék működését, hiszen egy központban 
több medence is van, szaunák, fi tnesz- és 
edzőtermek, van lehetőség arra, hogy a ven-
dégek betartsák a megfelelő távolságot, sőt 
ezt még jobban ellenőrzés alatt lehet tartani, 
mint a tengerparton. Az elöljáró meglátása 
szerint legalább a kapacitás 60-70 százalé-
kán tudnák működtetni a központot a sza-
bályok betartásával. „Ha csak 30 százalékon 
engedélyezik, az még több veszteséget gene-
rál, mint ha zárva tartunk” – tette hozzá. 

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy ha-
talmas az igény a wellnessre, tavaly egész 
évben mintegy 130 ezer ember látogatta a 
tusnádfürdői központot, és csak ezért eny-
nyi, mert korlátozott a befogadóképessége. 
Olyan is előfordult, hogy egy-két órát álltak 
sorba az emberek, hogy bejussanak. Az idei 
év is jól indult, a járvány kitörése előtt, a ja-
nuár–február időszakban annyi vendég volt, 
mint előző évben május–júniusban, vagyis 
havi 10-11 ezer látogatója volt a központnak.

Parajdon is reménykedve
várják a nyitást
Parajdon még mindig a légúti betegségek, 
asztmás megbetegedések kezelésére javal-
lott sóbánya vonzza a turisták 80-90 száza-
lékát, ám az önkormányzat által létesített 
és működtett wellnessközpont remek kiegé-
szítő tevékenységnek bizonyult, ha délelőtt 
lementek a vendégek a bányába, délután a 
wellnessközpont nyújtott számukra kikap-
csolódási lehetőséget. Mint Bokor Sándor 
polgármester lapunknak elmondta, a köz-
pont már az év eleje óta zárva van, hiszen 
akkor újabb beruházásokat, korszerűsítése-
ket eszközöltek. Egymillió lejes ráfordításból 
újították fel a szellőzőrendszert, a nagyme-
dencét átalakították. „Akkor abban bíztunk, 
hogy a munkálatok befejezése után hama-
rosan nyithatunk, ám a járvány áthúzta a 
számításainkat, és még most sem látjuk az 
alagút végét” – emelte ki a polgármester.

Kitért arra is, hogy az elmúlt évben nye-
reséggel működtették a wellnessközpontot, 
mintegy 130 ezer látogatója volt, ez alapján 
augusztus végére már mintegy 90 ezer po-
tenciális látogatóval vannak mínuszban. „Az 
alkalmazottak egy része kényszerszabadsá-
gon van, de egy részük már más munkahely 
után nézett. Az önkormányzat kénytelen 
lesz törzstőkenöveléssel anyagi támogatást 
biztosítani a központnak, ám ez azért is ne-
hézségekbe ütközik, mert az önkormányzat 
bevételei is jelentősen megcsappantak az el-
múlt hónapokban” – sorolta a nehézségeket 
Bokor Sándor.

Aggodalmaktól hangos tájékoztatás. A benti medencék megnyitása mentheti meg a szovátai turizmust, miután „bezár” a Medve-tó

HIÁBA PANASZKODNAK AZ ÁGAZATBAN ÉRINTETT VÁLLALKOZÓK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK, A WELLNESSEK MÉG MINDIG ZÁRVA VANNAK

Létkérdéssé vált a beltéri medencék megnyitása
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Valamelyest magához tért a turizmus, de messze a tavalyi szint

Júliusban csaknem 45 százalékkal, 2,436 millióra csökkent a vendégéjszakák száma 
az egy évvel korábbihoz mérten – közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet (INS). 
A belföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 38 százalékkal esett vissza, 
a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma mintegy 89 százalékkal csökkent. 
A kereskedelmi szálláshelyekre érkező turisták száma is mintegy 45 százalékkal, 917 
ezerre zsugorodott a tavaly jegyzett 1,651 millió vendéghez mérten. Eközben az első hét 
hónapban a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett vendégek száma csaknem 58 szá-
zalékkal, 3,066 millióra apadt az egy évvel korábban jegyzett 7,267 millióhoz képest, a 
vendégéjszakák száma is 58 százalékkal, 6,716 millióra zsugorodott az előző évi 15,816 
millióhoz viszonyítva. A belföldön utazó vendégek száma mintegy 53 százalékkal, 
2,737 millióra csökkent, míg a külföldieké 78 százalékkal, 328 ezerre esett vissza az 
első hét hónapban éves összevetésben. (Hírösszefoglaló)




