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KORPOS ATTILA

„A sors fintora, hogy épp a tavaszi 
bezárások alatt kezdődött el a tel-
jes teraszrész újjáépítése, a júniusi 
nyitásra pedig megújult arculattal 
várhattuk a vendégeket” – újságol-
ta megkeresésünkre Izsák Melinda 
a pozitív oldalt, hozzátéve, akár 50 
személyt is ki tudtak szolgálni az 
új teraszon. A csíkszeredai Royal 
étterem tulajdonosa elmondta, 
korábban is leginkább a belső 
termekben szerveztek kisebb ren-
dezvényeket, ezek elmaradásával 
a nyári hónapokat pedig valahogy 

átvészelték. „A belső terek-
re érvényes előírásokkal 
kapcsolatban onnan in-
formálódtunk, ahonnan 
tudtunk. Mindenki hozott 
valami újat, így állt ösz-
sze, hogy mit hogyan kell 
csináljunk. Rettentően 
bosszantó, hogy sem egy 
hivatalos közlemény, sem 

egy kompetens személy nem 
közli egyértelműen és konkrétan 
az új szabályozásokat” – bírálta a 
valóban szerteágazó és nehezen 
követhető kormányzati intézkedé-
seket. Az étterem jelenleg két-két 
külön bejárattal és illemhellyel 
várja a vendégeket, megfelelő tá-
volságra vannak elhelyezve az 
asztalok. Az étterem kisiskolások 

étkeztetését is ellátta korábban, 
de egyelőre nem tudnak semmit 
ennek folytatásáról. A tulajdo-
nos úgy érzi, a vendéglátósok és 
a vendégek egyaránt elszoktak a 
belső terektől, idegenkedve lépnek 
be, és bizalmatlanok. Szerinte idő 
kell, amíg normalizálódhat a koro-
navírus-járvány okozta feszültség, 
persze amennyiben nem érkeznek 
újabb korlátozások. 

Mentőöv lehet

Az ugyancsak csíkszeredai Bulevard 
étterem esetében a rendelések felvéte-
le csak kiszállításos alapon működött 
az elmúlt hónapokban, hiszen kevés 
asztalt és széket tudtak volna megfe-
lelő távolságban elhelyezni. Emiatt is 
nagyon várták az újranyitást, így már 
kedden készen álltak a vendégek ben-
ti térben történő fogadására. Az asz-

talok közötti másfél méter távolság, a 
vendégek utáni fertőtlenítés, az alkal-
mazottak maszkhasználata, továbbá 
kézmosása és fertőtlenítése – legin-
kább ezekre igyekeznek odafi gyelni. 
„A terem kihasználtságának felére 
csökkentése hat asztal használatát 
eredményezte. Bízunk benne, hogy 
beindul a forgalom, de mindenképp 
lassú növekedésre számítunk” – kö-
zölte lapunkkal az üzletvezető. 

Elvárás van, konkrétum nincs

„A hivatalos szabályozás szeptem-
ber elsején reggel jelenik meg, és 
elvárják, hogy ehhez azonnal alkal-
mazkodjunk?” – csatlakozott Czink 

Attila a bosszankodók sorához. A 
gyergyószentmiklósi Pizza Joe pizzá-
zó tulajdonosa szerint legalább egy 
héttel korábban közölni kellett volna 
a vendéglátó egységek belső tereinek 
megnyitására  vonatkozó  szabályo-
kat. Rámutatott, néhány külső asz-
tallal ők is „végigkínozták” az elmúlt 
hónapokat, de ők csak szerdán kezd-
ték el átalakítani a belső részt, hiszen 
eddig nem volt egyértelmű számukra 
sem, hogy mit hogyan kell csinálni. 
Kiderült, előreláthatólag harminc 
százalékkal fog csökkenni az aszta-
lok száma. „Nem hiszem, hogy most 
berobbanna az éttermek forgalma. 
A hideg miatt majd behúzódnak az 
emberek, de addigra a terasz forgal-
ma szűnik meg, szóval emelkedésre 
egyelőre nem számítunk” – érvelt a 
nehézségekről a tulajdonos. 

Hosszú folyamat

Egy székelyudvarhelyi gyorsétterem 
tulajdonosa szintén az előírásoknak 
megfelelően járt el és alakította át a 
belső teret már keddre. Március óta 
ők is csak kiszállításos formában 
tudtak eleget tenni a rendeléseknek, 
kedden viszont már volt néhány 
vendégük az egységben. „A korábbi 
nyolcvan személyes befogadóképes-
ség most nagyjából ötvenre csökkent 
le a két szinten, de biztos vagyok 
benne, hogy egyelőre nem kell telt 
házzal számoljunk” – jelezte a tulaj-
donos. Megemlítette, ők a rendelés 
elkészültéig ajándék üdítővel kedves-
kednek a vendégnek, a minap pedig 
az egyik vendég azért nem fogadta 
el, mert akkor le kellett volna vennie 
a védőmaszkját. „Lassú folyamat lesz 
a visszaszokás: az emberek távolság-
tartók, és félnek” – fogalmazott.

Étteremben. A vendégeknek 
vissza kell szokniuk a belső 
terek használatához 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Visszaszokni  a belső terekhez
Székelyföldi vendéglátó egységeknél érdeklődtünk a belső terek megnyitásáról

B Í R Ó  B L A N K A

C sőd szélére sodorja a gyógyfürdő-
ket, ha záros határidőn belül nem 

engedélyezik a benti medencék hasz-
nálatát – szögezték le lapcsalá-

dunk megkeresésére az alkal-
mazottak jövőjéért is aggódó 
érintettek. Ha legalább szep-
tember 15-étől, megfelelő 
szabályozás mellett, szigorú 
óvintézkedésekkel nem nyit-
hatják meg a gyógykezelő és 
wellnessközpontok beltéri 

medencéit, kilátástalan hely-
zetbe kerül az ország több üdülőköz-
pontja, hiszen hiába nyitottak a szál-
lodák, az éttermek, a turistákat nem 

motiválja már semmi, hogy útra kel-
jenek – összegezte a helyzetet Godra 
Árpád, a szovátai  Ensana Health Spa 
Hotels értékesítési igazgatója. A Maros 
megyei létesítmény is tagja a Romániai 
Gyógyturisztikai Munkáltatói Szövet-
ségnek  (OPTBR), amely a napokban 
kongatta meg a vészharangot, hogy 
ha a kormány nem lép, az ágazatban 
tevékenykedő vállalkozások 60 szá-
zaléka az év végéig csődbe jut.  Figyel-
meztetnek, hogy az elmúlt években az 
ágazatba befektetett több millió euró, 
a romániai gyógyturizmus feléleszté-
sére tett erőfeszítések mind elvesznek, 
nemcsak a vállalkozásokat, hanem 
az országos költségvetést is károsítva. 
Az elmúlt hetekben az éttermek belté-
ri nyitására éleződött ki a közbeszéd, 
ám a beltéri medencék megnyitása 

ugyanilyen fontos, hiszen az ősz bekö-
szöntével ezekre már nincs semmilyen 
alternatíva. Mint Godra Árpád rámuta-
tott, a gyógyászati és a wellnesstevé-
kenységet külön kezeli a kormány, de 
mind a két esetben tiltva van a beltéri 
medencék használata. A gyógyászat-
ban használják a termálvizű vagy cél-
zottan valamilyen betegség kezelésére 
javallott gyógyvizű medencéket, ám 
a klasszikus, édesvizű medencéket is 
használják terápiás célra, például vízi 
tornára. 

Rengeteg turistát vesztettek

A wellnessközpont kényszerű zárva-
tartása miatt Tusnádfürdő is rengeteg 
turistát veszített – mondta megkere-
sésünkre Albert Tibor polgármester. 
Mint részletezte, a Gyógyturisztikai 
Települések Szövetsége is kérte már 
a kormányt, hogy legkésőbb ősztől 
nyithassák meg a beltéri medencéket, 
különben kilátástalan helyzetbe kerül-
nek, az év végéig csődbe jutnak a mű-

ködtető cégek. A kormány elfogadott 
ugyan egy rendeletet, hogy a tavalyi 
forgalom 15 százalékát állami támoga-
tásként lehívhatják, de erre még nem 
született meg a kiírás, magukra ma-
radtak a vállalkozók. A tusnádfürdői 
wellnessközpontot az önkormányzat 
működteti, ám a polgármester az alkal-
mazottak 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 köz-
pontot működtesse. Ugyanakkor a lé-
tesítmény állaga is nagyobb mértékben 
romlik, mint ha működtetik.

Parajdon is reménykednek

Parajdon még mindig a légúti betegsé-
gek, asztmás megbetegedések kezelé-
sére javallott sóbánya vonzza a turisták 
80–90 százalékát, ám az önkormány-
zat által létesített és működtetett 

wellnessközpont remek kiegészítő te-
vékenységnek bizonyult, ha délelőtt le-
mentek a vendégek a bányába, délután 
a wellnessközpont nyújtott számukra 
kikapcsolódási lehetőséget. Mint Bo-
kor Sándor polgármester lapunknak 
elmondta, a központ már az év eleje óta 
zárva van, hiszen akkor újabb beruhá-
zásokat, korszerűsítéseket eszközöltek. 
Egymillió lejes ráfordításból újították 
fel a szellőzőrendszert, a nagymedencét 
átalakították. „Akkor abban bíztunk, 
hogy a munkálatok befejezése után 
hamarosan nyithatunk, ám a járvány 
áthúzta a számításainkat, és még most 
sem látjuk az alagút végét” – emelte ki 
a polgármester. „Az alkalmazottak egy 
része kényszerszabadságon van, de egy 
részük már más munkahely után né-
zett. Az önkormányzat kénytelen lesz 
törzstőkenöveléssel anyagi támogatást 
biztosítani a központnak, ám ez azért is 
nehézségekbe ütközik, mert az önkor-
mányzat bevételei is jelentősen meg-
csappantak az elmúlt hónapokban” 
– sorolta a nehézségeket Bokor Sándor.

Létkérdéssé vált a benti medencék megnyitása
• Ha a kormány nem lép, a gyógyturizmusban tevé-
kenykedő vállalkozások 60 százaléka az év végéig 
csődbe jut – kongatta meg a vészharangot a Romániai 
Gyógyturisztikai Munkáltatói Szövetség. 

• A járványügyi megszorításokkal kapcsolatos szeptember elsejei lazításoknak 
köszönhetően a színházak és mozik mellett az éttermek belső terei is kinyithattak, 
persze korlátozások közepette. A kötelező távolságtartási és járványmegelőzési 
szabályoknak már első nap több vendéglátó egység is eleget tett a forgalom fellen-
dülése érdekében, ám  volt, ahol nem siették el.

Étteremben. A vendégeknek 
vissza kell szokniuk a belső 
terek használatához 

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR




