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Vegyes  érzelmekkel készülnek
Turistaidény Székelyföldön: néhány héten belül elkeződhet
• Május első hétvé-
géje, általában a nyári 
turistaidény kezdete 
is, különösen az idén, 
amikor egybeesik az 
ortodox húsvéti ünne-
pekkel, ezért sokaknak 
hosszú, szabad hét-
végéje lesz. Szovátán 
gőzerővel készülnek a 
turistaidény megnyitó-
ra. Tusnádfürdőn még 
visszafogottan ter-
veznek, remélik, hogy 
enyhítenek a szigorí-
tásokon és hamarosan 
újra meg lehet nyitni a 
városháza által működ-
tetett wellnesst.

SIMON VIRÁG

S zovátát csak rövid ideig sorol-
ták a sárga besorolású Maros 
megyei települések közé, így 

a  város turisztikai forgalma csak 
tavaly tavaszi szükségállapot ide-
jén állt le, azóta a szállásadó egy-
ségek csakúgy, mint a vendéglők 
és a különböző turisztikai szolgál-
tatások, a járványügyi előírásokat 
szigorúan betartva, a legnagyobb 
biztonságban fogadják a turistá-
kat. Mint korábban beszámoltunk 
róla, tavaly többségében belföldi 
vendégek voltak a Maros megyei 

fürdőtelepen, felfedezték Szovátát a 
Szilágy, Arad és Bihar megyeiek is.

Lehet sétálni, túrázni, fagyizni

Mint a szovátai városháza sajtószó-
vivője, Gál Kriszta elmondta, már 
az elmúlt hétvégén sokan keresték 
fel Szovátát, szombaton és vasárnap 
kirándulókkal volt tele a Medve-tó 
környéke, de nemcsak. Egy tavalyi le-
vegőmérés szerint Szovátán a levegő 
tiszta és negatív ionizáltsága nyugta-
tó hatással van az idegrendszerre, így 
érdemes hosszú sétákkal erősíteni 
az immunrendszerünket. Szovátán 
2,8 kilométer hosszú a Só útja tan-
ösvény, de lehetőség van rövidebb 

sétákra is a Medve-tó körül, vagy a 
Medve-tó és a Tivoli-tó között kiala-
kított sétányokon. „A fürdőtelepen a 
vendéglátóipari egységek már nyitva 
vannak, lehet nagyokat sétálni, gye-
rekekkel sétavonatozni. A Tivoli-ta-
von júniustól lehet majd csónakázni 
és előre láthatóan akkor nyit meg a 
szomszédságában levő kalandpark 
is. Kerékpár kölcsönzésre is lehetőség 
lesz, pontosan nem tudjuk, hogy mi-
kortól, mert egy magánvállalkozózó 
működteti ezt.  A fürdőtelepen lesz-
nek építkezési, felújítási munkálatok, 
de nem olyan helyen, hogy az zavarja 
a kezdődő turistaidényt.”

Szovátán a Fekete-tó strandja, az 
időjárás függvényében május elején 

nyit. A Mogyorósi-tavat  is májusban 
szokták  megnyitni, tavaly azonban 
a járványügyi előírások miatt zárva 
maradt (kevés a napozásra alkal-
mas hely és kevés vendéget fogad-
hattak volna). A Medve-tóban előre 
láthatóan június utolsó napjaitól 
lehet majd lubickolni.

Készülnek és reménykednek

Tusnádfürdőn a városháza és a 
helyi szolgáltatók bevételeit is 
jelentősen megtizedelte a jár-
ványidőszak. Mint Butyka Zsolt 
polgármester érdeklődésünkre 
elmondta, több alkalommal volt 
sárga besorolásban a település, 

így télen is az átlagosnál kevesebb 
volt a turista. Nem nyitották meg a 
sípályát és a korcsolyapályát sem, 
ez utóbbi összeszerelése 31 ezer lej-
be került volna, s mivel kevés volt a 
turista, nem érte volna meg működ-
tetni. A járványügyi előírások miatt 
nem tudják működtetni a wellnesst 
sem, így jelentős bevételtől esett el a 
városi költségvetés, mi több, ennek 
hiányában a turisták is elmaradoz-
tak. A településvezető nem kívánta 
elmondani, hogy konkrétan mekko-
ra kiesést jelentett a wellness zárva 
maradása, de azt megtudtuk, hogy 
az idei költségvetésben már nem 
foglalták be ezt a bevételt, mivel 
bizonytalan az újranyitás időpont-
ja. „A vendéglátóipari egységek, 
magánszállásadók és mi, a hivatal 
is takarítunk, készülünk a turisták 
fogadására és reménykedve vár-
juk, hogy feloldják a szigorításokat 
és újra megnyithassuk a wellnesst. 
Tusnádfürdőn az igazi turistaidény 
június végén indul be, az iskolai  
nagyvakáció kezdetével, reméljük, 
hogy addig enyhítenek a szigorítá-
sokon és újra élettel és turistával 
teli lesz az egész város.”

Az érvényben levő járványügyi 
előírásoknak megfelelően a szál-
lodákhoz csatolt úszómedencék, 
wellnessek működhetnek, és el-
sősorban a szállóvendégek hasz-
nálhatják ezeket. A tusnádfürdői 
wellnessközpont mellett hónapok 
óta zárva van a szintén a városhá-
za tulajdonában levő Bánff y Fürdő 
Maroshévízen is, de előzetes prog-
ramálás alapján fogad vendégeket a 
borszéki Ó-sáros fürdő.

Nem ehhez vannak szokva a tusnádfürdőiek. 
Hosszú ideje a nagy nyitásra várnak
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M U N K A T Á R S A I N K T Ó L

Az infrastruktúra, az orvosi fel-
szerelések hiánya, különöskép-

pen a személyzet kimerültsége mi-
att a Maros megyei Klinikai Kórház 
nehezen boldogul a világjárvány 
harmadik hulláma okozta helyzet-
ben – látta be lapunk érdeklődésére 
Ovidiu Gîrbovan, az intézmény igaz-
gatója. A kórházmenedzser elmond-
ta, az eddig kezelt közel négyezer 
fertőzöttön kívül az elmúlt időszak-

ban további 25 ezer, más panasszal 
befektetett pácienst kellett ellátni-
uk, ami a munkatársak zömének 
kimerültségéhez vezetett. Minde-
mellett a napokban a COVID-rész-
leget 203 ágyasról 225 ágyasra 
bővítették, az intenzív terápián a 
meglévő tíz ágyat további nyolccal 
egészítették ki. Tegnap délelőtt 141 
fertőzött beteg feküdt a megyei kór-
házban. „Egyelőre nem kellett más 
megyékbe küldenünk senkit, hisz jó 
az együttműködésünk a sürgősségi 
kórházzal, valamint a segesvári és 
dicsőszentmártoni városi kórházak-

kal, amelyek mindig átvették a bete-
geinket, amikor erre szükség volt” 
– mondta el Gîrbovan. 

Kétségbeejtő a helyzet 

A kolozsvári tüdőgyógyászati klini-
ka koronavírusos betegeket kezelő 
intenzív osztályán dolgozó Gombos 
Gyöngyi ápolónő megkeresésünkre 
elmondta, jelenleg nagyon rossz ál-
lapotok uralkodnak az egészségügyi 
intézményben, az intenzív osztá-
lyon egyetlen szabad hely sincs. Így 
kénytelenek voltak „kiterjeszteni” 
az intenzív osztályt, és más kórter-
mekbe is fektetni súlyos betege-
ket. „Most sokkal kétségbeejtőbb a 
helyzet, mint mondjuk januárban 
vagy februárban volt. Sokan vannak 
nagyon súlyos állapotban, de nem 
tudni, azért-e, mert későn fordulnak 
orvoshoz, vagy pedig azért, mert a 
vírusnak a korábbinál sokkal ag-
resszívebb variánsával fertőződtek 

meg” – mondta lapunknak az ápo-
lónő. Hozzátette, az egészségügyi 
alkalmazottak bő két hete azt ta-
pasztalják, hogy ugyanaz a kezelés, 
ami hónapokkal ezelőtt hatott, most 
korántsem annyira hatékony, és sok 
esetben nem javul a betegek állapo-
ta, sajnos sokan életüket vesztik. 

 
Ajánlott időben ellátást kérni

A sepsiszentgyörgyi sürgősségi kór-
házban a koronavírus-fertőzöttek el-
látására létrehozott intenzív terápiás 
osztály mind a tíz ágya betelt, a bete-
gek közül négyet intubálni kellett. A 
kórház folyamatosan kénytelen erő-
feszítéseket tenni, hogy az intenzív 
kezelésre szoruló valamennyi bete-
get ellássák, más megyéből már nem 
tudnak súlyos fertőzötteket fogadni. 
András-Nagy Róbert igazgató kifej-
tette, az ágyak számát lehet növelni, 
de az hiábavaló, ha nem tudnak több 
orvost, asszisztenst alkalmazni. Je-

lenleg a kórházban 7 szakorvos látja 
el a két intenzív terápiás osztályon 
a – koronavírusos, illetve nem fertő-
zött – betegeket. Rámutatott, hiába 
lenne 200 hely az intenzív terápián, 
ha egy ügyeletben a koronavírusos 
részlegen továbbra is két orvos ke-
zeli őket. Szerinte a lakosság felelős 
hozzáállása előzheti meg, hogy az 
intenzív osztályok túlzsúfo-
lódjanak. Ezért arra kéri a 
betegeket, ne utolsó pilla-
natban kérjenek segítséget, 
hanem időben forduljanak 
háziorvoshoz, így megelőz-
hető, hogy az állapotuk roha-
mosan romoljon. A járvány második 
hullámához képest jelenleg többen 
jutnak nagyon súlyos állapotban 
kórházba, azonnal intenzív ellátás-
ra szorulnak. Valószínűleg az áll 
ennek a hátterében, hogy otthon vé-
geznek gyorstesztet, kezelik magu-
kat, és csak akkor kérnek segítséget, 
ha már nagyon súlyosak a tüneteik.

Óriási nyomás nehezedik a kórházak intenzív osztályaira
• Sokkal több koronavírus-fertőzött kerül súlyos álla-
potban kórházba, igényel intenzív terápiás kezelést a 
járvány harmadik hullámában, mint korábban. A lapunk-
nak nyilatkozó egészségügyi dolgozók, kórházigazga-
tók elmondták, hatalmas erőfeszítést igényel a meg-
növekedett számú páciens szakszerű ellátása, gondot 
jelent a személyzethiány is.




