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Utazás előtt érdemes tájékozódni. Újabb országok vezettek be korlátozásokat a fokozódó járványhelyzet miatt

esetében kevésbé zavaró, mint 
a szilvásgombóc műfajában” 
– sorolta a szakember, hozzá-
téve: emellett kevés helyen ad-
nak decire kimérve minőségi 
bort. „És ami kifejezetten irri-
táló, hogy sokszor hangsúlyo-
san magyar éttermekben csak 
román nagypincészetek tu-
catborait kínálják, miközben 
könnyen hozzáférhetők ma 
már a minőségi magyarországi 
borok vagy az erdélyi élvonal, 
a Balla Géza – Kárásztelek – 
Nachbil hármas” – magyaráz-
ta Borbély Zsolt Attila.

Felértékelődött 
a gasztronómia
„Ha éttermem lenne, bizton-
sági játékot folytatnék. Sokan 
előremenekülnek, beruház-
nak, átépítenek, konyhát fej-
lesztenek. Szurkolok nekik, 
de veszélyes a saját vállalko-
zásukra az, amit csinálnak. 
A lokalitásra való fókuszálás 
lenne célszerű, több okból és 
több szempontból is. A helyi 
alapanyagok felhasználása 
nemcsak trendi, de észszerű 
és előremutató is, ugyanakkor 
a külföldi turizmus hanyatlá-
sával azoknak van nagyobb 
esélye megmaradni, akik a 
helyi közönségre építenek” – 
fogalmazta meg ugyanakkor 
a szakíró.

Úgy látja a fogyasztói oldal-
ról is tetten érhető a szokások, 
az igények változása, ám ez is 
független a járványhelyzettől. 
„A gasztronómia elsősorban 
a fi atalok és az értelmiségiek 
körében értékelődött fel. Egyre 
többen látnak túl a szabványé-
teleken, egy többen kóstolnak 
szívesen új, számukra isme-
retlen alapanyagokból készült 
különleges ételeket. Egyre töb-
ben állnak neki maguk is főz-
ni, YouTube-videókat követve. 
Divat lett a főzni tudás a férfi ak 
körében is. Étterembe is egyre 
többen az élményért, ihletért 
járnak, és nem elsősorban jól-
lakni” – sorolta a változásokat 
a szakértő.

Azt tapasztalta, ha lassan 
is, de bővül az értők köre, ami 
elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a bővüljön a minőségi kíná-
lat. „E tendencia csak erősí-
ti azt, amit Kárpát medence 
szerte tapasztalhatunk: egy 
város gasztronómiai kínála-
tának minősége és sokszínű-
sége egyenes arányban nő 
a lakosság számával. Ma az 
éllovas a régióban Budapest, 
amit Pozsony követ, majd Ko-
lozsvár és Temesvár, vagyis a 
300 ezer lakosnál többet 
számláló egyetemi közpon-
tok. Vannak örömteli kisvárosi 
kezdeményezések, de ezek jel-
lemzően egy-egy elkötelezett 
és bátor kezdeményezőhöz 
köthetők, és messze nem szük-
ségszerű, hogy Gyöngyösön 
legyen egy Bori Mami, Kiskun-
halason egy Rézmozsár vagy 
Udvarhelyen egy Schwartz. 
Az viszont szinte törvénysze-
rű, hogy Nagyvárad, Brassó, 
Nagyszeben beérte a magyar 
vidéki városokat” – összegezte 
Borbély Zsolt Attila.

 » A spanyol fennha-
tóság alatt lévő Kaná-
ri-szegeteken ennél is 
szigorúbbak a turisták-
ra érvényes szabályok: 
ezeknek a szállodába 
való bejelentkezéskor is 
fel kell mutatni a nega-
tív PCR- vagy antigén-
tesztet. 

BULGÁRIA COVID-ÚTLEVELET KÉR, SPANYOLORSZÁG „VÖRÖSRE FESTETTE” BUKAREST KÖRNYÉKÉT

Külföldi utazás szigorúbb szabályokkal
Több ország is szigorít a 
napokban a beutazás felté-
telein, nem árt indulás előtt 
alaposan informálódni.

 » PAP MELINDA 

J obban kell tájékozódniuk a 
külföldre készülő romániai 
turistáknak szeptembertől, 

tegnap ugyanis két, mifelénk 
népszerű célország is szigorí-
tásokat jelentett be. A romá-
niai turisták által idén nyáron 
valósággal megrohamozott 
Bulgária szeptember elsejé-

től, azaz holnaptól szigorít a 
beutazási feltételeken és köte-
lezővé teszi az uniós Covid-út-
levél felmutatását a romániai 
turisták számára. A bukaresti 
külügyminisztérium tájékozta-
tása szerint a szófi ai hatóságok 
eldöntötték, hogy a hazai láto-
gatókat csupán a következő do-
kumentumok valamelyikével 
fogadják: oltási igazolás, nega-
tív teszt vagy orvosi bizonylat 
arról, hogy az érintett átesett 
a fertőzésen. Kivételt képez-
nek azok, akik csak átutaznak 
a balkáni államon – nekik a 
legrövidebb idő alatt el kell 

hagyniuk az országot –, illetve 
a 12 év alatti gyerekek. Bővebb 
információk a külügyminiszté-
rium honlapján találhatók.

Szigorításokkal kell szembe-
sülniük mától a Spanyolország-
ba készülőknek is, a madridi 
hatóságok ugyanis Bukarestet 
és Ilfov megyét vörös zónának 
minősítették. Az ország töb-
bi része továbbra is zöld zóna 
maradt a szemükben. A román 
fővárosból és Ilfov megyéből 
Spanyolországba készülőket 
csak akkor engedik be az Ibé-
riai-félszigetre, ha fel tudják 
mutatni az uniós Covid-útle-

velet, egy 72 órásnál nem ré-
gebbi negatív PCR-tesztet, vagy 
igazolni tudják, hogy átestek 
a betegségen. A beutazóknak 
ugyanakkor a spanyolországi 
digitális nyilvántartásba is be 
kell jelentkezniük a Spain Tra-
vel Health applikáción keresz-
tül. A 12 évnél fi atalabb gyere-
kek mentesülnek az igazolások 
felmutatása alól, a rendszerbe 
való bejelentkezés azonban 
esetükben is szükséges.

A spanyol fennhatóság alatt 
lévő Kanári-szegeteken ennél is 
szigorúbbak a turistákra érvé-
nyes szabályok: ezeknek a szál-
lodába való bejelentkezéskor is 
fel kell mutatni a negatív PCR- 
vagy antigéntesztet. A tesztelés 
alól csak a 6 évesnél kisebb gye-
rekek vannak felmentve, illetve 
azok, akik igazolni tudják, hogy 
megkapták valamelyik vakcina 
mindkét adagját, vagy keve-
sebb mint félévvel átestek a Co-
vid–19-betegségen.

Spanyolországot egyébként 
a román hatóságok is vörös zó-
naként tartják nyilván, tehát 
karantén vár az onnan hazaté-
rőkre, amennyiben nem immu-
nizáltak.

H I R D E T É S

Rendezik az
építőipari árakat

E lfogadta tegnapi ülésén a 
bukaresti kormány az építke-

zési alapanyagok áremelkedését 
hosszú távon kezelni hivatott 
jogszabályjavaslatot – tájékozta-
tott az RMDSZ. „A cél az, hogy ne 
kerüljön veszélybe egyetlen köz-
beruházás sem, hiszen ezek egy-
részt fontosak a helyi közösség 
jóléte szempontjából, másrészt 
közpénzt fektettünk a megépíté-
sükbe. Mindent meg kell tenni 
azért, hogy ezek a beruházások 
felépüljenek és a közösség javát 
szolgálják” – idézte a közlemény 
Cseke Attila fejlesztési minisz-
tert. A tárcavezető rámutatott: az 
új jogszabály nem csak a pilla-
natnyi helyzetre ad megoldást, 
hanem hosszú távú, egyszerűen 
és minden esetben alkalmazható 
módszertant ajánl. A jogszabály 
értelmében az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) által megálla-
pított hivatalos ármódosulást 
veszik fi gyelembe, így emelked-
het, vagy adott esetben csökken-
het a közberuházásokra odaítélt 
fi nanszírozás. (Krónika)
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