
Ha a kivitelezők tartani tudják 
a december 15-i átadási ha-
táridőt, a rá következő naptól 
Tusnádfürdő 5 millió eurós beru-
házásból megvalósult wellness-
központja akár már az első für-
dővendégeket is fogadni tudja. 
A karácsonyi–szilveszteri ünne-
pekre pedig már mindenképpen 
– állította tegnap lapunknak az 
utolsó simításokra váró épület-
együttest bemutató Albert Tibor, 
a város polgármestere. Bár a 
medencék vízellátására feltárt 
56 Celsius-fokos termálvízre még 
csak ezután kérnek kitermelési 
engedélyt, az elöljáró szerint ez 
nem ok a nyitás elhalasztására.
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Csobbanást ígérnek ka-
rácsonyra a turistáknak 
Tusnádfürdőn. A Regioná-

lis Fejlesztési és Turisztikai Minisz-
térium segítségével ötmillió eurós 
beruházásból megvalósuló fürdő-
komplexumon ugyanis a kivitelező 
már az utolsó belső simításokat vég-
zi: szerelik a hiányzó kapcsolókat, 
egyéb apró munkálatokat végeznek, 
sőt Albert Tibor, a város elöljárója 
szerint e héten helyükre kerülnek a 
bútorok is. Az üdülőváros polgár-
mestere készségesen vezette tegnap 
riportereinket körbe a szinte telje-
sen kész fürdőépületben – teremről 
teremre haladva bizonyította, hogy 
immár szinte minden készen áll a 
wellnessközpont heteken belüli – a 
település vendéglátó és idegenfor-
galmi szakemberei által is régóta várt 
– avatójára. A polgármester meg-
erősítette, amennyiben a kivitelező 
tartani tudja a december 15-i átadási 
határidőt, a rá következő naptól akár 
már a kikapcsolódni, fürdeni vágyó 
nagyközönség számára is nyitva áll-
hat a tusnádfürdői centrum. „Min-
den készen áll, hogy a településre 
látogató turisták akár már a karácso-
nyi, szilveszteri időszak alatt is igény-
be vehessék a város új szolgáltatását” 
– hangsúlyozta Albert. 

Területrendezési munkák
Komolyabb tennivaló már csak 

az épületegyüttes melletti terüle-
ten akad. Albert Tibor azonban 
elégedetten mondta, hogy immár a 
kútfúrók is elvégezték munkájukat. 

Tegnapi szemlénkkor a szakembe-
rek már a termálvizet feltáró kútfúró 
torony szétszedésén és elszállításán 
dolgoztak, átengedve egyúttal a tere-
pet a területrendezést, a parkosítást 
és a díszkőburkolat-lerakást végző 
csapatnak. A polgármester szerint 
a három héttel ezelőtt 860 méteres 
mélységből feltört, 55-56 fokos ter-
málvizet most már sikerült szabá-
lyozni, a hozamot jelen pillanatban 
megközelítőleg percenként száztíz 
literre állították be. „Ez lényegében 
56 fokos ásványvíz, amely sok szén-
dioxidot és egyéb ásványi anyagokat 
tartalmaz. A vízből vett első labor-
eredmények szerdára várhatók, de 
már vannak előzetes adataink. Ma is 
vesznek mintát, mivel ezt folyamato-
san kell ellenőrizni. Egyelőre úgy lá-
tom, hogy ugyanazt a vízösszetételt 
kapjuk, mint ami húsz évvel ezelőtt 
itt volt” – fűzi hozzá az elöljáró. A 
létesítmény medencéibe viszont 
– a városi hálózatból származó víz-
zel keverve – 32–34 Celsius-fokos 
vizet szeretnének engedni. Némi 
gondot jelent viszont, hogy a város 
a termálvízzel kapcsolatosan a szak-
hatóságtól csak feltárási engedélyt 
kapott, a kitermelés jóváhagyására 
szólót a hatóság csupán az egyéves 
monitorizálást követően adja meg. 
„Kitermelési engedélyünk várha-

tóan egy év múlva lesz, egyelőre 
próbaüzemre kértünk engedélyt az 
államtól. Úgy számítjuk, december 
elsejétől indítjuk a monitorizálást, és 
ennek függvényében az engedélyez-
tetést is. Amíg a kút nincs átadva, 
addig nem tudunk kitermelési enge-
délyért sem folyamodni. Azt viszont 
már tudjuk, hogy a termálvíz nagy 
mennyiségű gázt és ásványi anyagot 
tartalmaz, amit később egy megfelelő 
berendezéssel kivonva, mofetta mű-
ködtetésére használnánk” – vázolta 
a polgármester. Hozzátette, a fürdőt 
minden esetre a monitorizálás ideje 
alatt is szeretnék üzemeltetni. „Re-
mélem, megkapjuk időközben azt a 
törvényes lehetőséget, hogy a vizet 
addig is tudjuk használni a fürdő-
komplexum üzemeltetésére” – fűzte 
hozzá.

Napi 300 vendéggel 
számolnak
Albert elmondta, a wellness-

központ működtetését az önkor-
mányzat százszázalékos tulajdoná-
ban levő cég végezné, aminek bejegy-
zése már folyamatban van. Úgy szá-
molják, a létesítmény elindulásához 
25-26 alkalmazottból álló kiszolgáló 
személyzetre van szükség, de ez a 
keret a fürdőkomplexumot felkere-
ső turisták létszámának bővülésével 

változhat. Az elöljáró a várható jegy-
árakat firtató kérdésünkre nem akart 
konkrét választ adni, mivel a belépő-
díjakat az első időszakban még sok 
tényező fogja befolyásolni, de ígéri, a 
szolgáltatás közel áll majd az embe-
rek pénztárcájához. „Persze, van már 
egy számításunk, hogy mennyit kér-
nénk a belépőjegyre, de ezt a létesít-
mény fenntartási költségeihez is iga-
zítanunk kell. Ez magában foglalja a 
víz, a személyzet és az épület fenn-
tartásával járó költségeket” – fejte-
gette Albert. Kedvünkért egy gyors 
számítást is végzett: „Amennyiben 
a fürdőt naponta átlagosan 300 fő 
keresi föl – ami reális elvárás – 35 
lejes jegyárral számolva, megköze-
lítőleg évi 3,8 millió lejes bevételt 
hozna, mely bevételszint már bőven 
termelne profitot”. Albert Tibor 
várakozásai szerint a tusnádfürdői 
wellnessközpont vonzereje – a tér-
ség egyedülálló létesítményeként 

– rövid idő alatt háromszorosára 
növeli a fürdővárosba érkező turis-
ták számát is. „Szerintem ez nem le-
hetetlen elképzelés, tekintve, hogy a 
környéken tudomásom szerint sehol 
sincs ilyen, termálvizes medencékkel 
ellátott európai színvonalú létesít-
mény. Reményeink szerint akár meg 
is háromszorozódhat az ide látogató 
vendégek száma” – erősítette meg a 
fürdőváros polgármestere.

Keletről csábítanának
vendégeket
Ami a fürdőkomplexum vendé-

geit illeti, a város elöljárója az első 
időszakban még főként hazaiakra 
számít, de kiemelte, az előkészített 
marketing- és reklámakciójuk az or-
szághatárokon kívülre is el fogja vin-
ni a fürdőváros új létesítményének 
hírét. „Egyelőre belföldi turistákra 
számítunk, mivel Tusnádfürdő láto-
gatottsága jelen pillanatban 85 szá-
zalékban belföldi turistákból áll. De 
a külföldi vendégek terén is inkább 
kelet felé kacsintanánk. Azon belül 
is inkább a moldáviai és oroszországi 
piacon népszerűsítenénk erőteljesen 
a létesítményünket. A nyugati ven-
déget korántsem biztos, hogy meg 
tudjuk nyerni magunknak, mivel 
számukra jóval közelebb, Magyaror-
szágon is sok helyen találhatóak már 
hasonló jellegű wellnessközpontok. 
Szintén nem a mi javunkra szól a 
város megközelíthetősége, az infrast-
ruktúra állapota sem” – magyarázta 
Albert Tibor.

Az udvarra nyílóval együtt öt-
medencés létesítmény ugyanakkor 
masszázsszalonnal, háromféle, tö-
rök, finn és infraszaunával, illetve 
egy sókamrával is a vendégek ki-
kapcsolódását, pihenését szolgálja. 
„Le kell szögezni, ez nem aquapark 
lesz, hanem egy termálvizes 
wellnessközpont. Mivel a környé-
künkön nincs ilyen típusú létesít-
mény – megkockáztatom a kijelen-
tést –, úttörő is lesz” – hangsúlyozta 
Tusnádfürdő polgármestere.
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Csobbanást ígérnek karácsonyra

A tusnádi fürdőkomplexum épülete. Hazai turistákon kívül keletről érkező vendégeket várnak fotók: domján levente
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