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Az európai gyógyturizmus 
paradicsoma lehetne Románia, 
és főként az ország központi 
régiója, élen a Székelyfölddel 
– hangzott el azon a tanácskozá-
son, amelyet az öt évvel ezelőtt 
alakult Transylvania Regioná-
lis Balneoturisztikai Klaszter 
tartott. Mindehhez azonban a 
kormány közép- és hosszú távú 
stratégiájának az életbe lépteté-
sére volna szükség.

 » SZUCHER ERVIN

M a már nem elégséges a pan-
ziók szaporodásában vagy a 
vendégéjszakák számának 

növekedésében mérni az idegenfor-
galom javuló helyzetét, ennél jóval 
többre lenne szükség – állapodtak 

meg a romániai turisztikai szakem-
berek azon a marosvásárhelyi ta-
nácskozáson, amelyet az öt évvel ez-
előtt alakult Transylvania Regionális 
Balneoturisztikai Klaszter tartott. Az 
ágazat képviselői ma leginkább az 
egymást váltogató kormányok követ-
kezetességét hiányolják.

Stratégiák csak a fi ók mélyén
„Nem segélyt kérünk a kormánytól, 
hanem együttműködési készséget, 
kiszámíthatóságot, következetessé-
get” – jelentette ki Vajda Lajos, a 
Transylvania Regionális Balneotu-
risztikai Klaszter alelnöke. Az ér-
dekeltek a leginkább a politikusi 
ígéretek betartását kérték számon 
azok után, miután kiderült, hogy 
az újraalakult idegenforgalmi mi-
nisztériumban egyetlenegy személy 
sem foglalkozik a kabinet turisztikai 
stratégiájának az életbe ültetésével. 
Ez nem kimondottan a Dăncilă-kor-

mány hiányossága; elhangzott, 
hogy eddig szinte az összes minisz-
ter tevékenysége az elődök szidal-
mazásából és újabb meg újabb mes-
tertervek megrendeléséből merült 
ki. Amint ezek a hosszú távú tervek 
elkészültek, nyomban valamelyik 
fi ók mélyén végezték.

A klaszter vezetői amúgy kimu-
tatták, hogy az ország központi tér-
sége, élen a Székelyfölddel, rendel-
kezik a legnagyobb gyógyturizmusi 
potenciállal. Csakhogy a számon 
tartott 34 üdülőtelep közül kevés 
az, amelyik a 21. század igényeinek 
is képes megfelelni. A régió még így 
is képes lenne fenntartani magát a 
gyógyturizmusból – vélte Péter Fe-
renc, a klaszter elnöke, aki három 
mandátumon keresztül Szováta 
polgármestereként maga is egy für-
dőváros sorsát igazgatta.

 „Kár, hogy nem értékeljük meg-
felelőképpen a gyógyturizmusban 

A KORMÁNY STRATÉGIÁJÁT ÉS KÖVETKEZETESSÉGÉT HIÁNYOLJÁK A MAROSVÁSÁRHELYEN TANÁCSKOZÓ SZAKEMBEREK

Gyógyítanák a romániai gyógyturizmust

Van benne potenciál. A Székelyföld többek között a térségben egyedülálló mofettákkal várja a kezelésre érkezőket
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rejlő lehetőségeket, hisz a lakosság 
egészsége mindennél fontosabb 
kellene hogy legyen. Az ország 
egészségügyi stratégiájának nem 
kellene mindössze a kórházakra, az 
orvosokra és a gyógyszerellátásra 
való odafi gyelésből kimerülnie” – 
mondta Vajda.

A magyar példára hivatkoznak
A Romániai Balneoturisztikai Pat-
ronátus (OPTBR) elnöke, Nicu 
Rădulescu szerint a gyógyturiz-
mus megfelelő fejlesztésével az 
egészségügy legalább 10 százalé-
kot spórolhatna a betegek kórházi, 
valamint gyógyszeres kezelésén. 
A bukaresti szakember jónak tart-
ja az üdülési csekkek bevezetését, 
azonban úgy véli, még szerencsé-
sebb lenne a sokkal szerteágazóbb 
és következetesebb magyarországi 
Széchenyi-programból tanulni. 
Rădulescu példamutatónak és di-
cséretesnek nevezte a magyar kor-
mány stratégiáját és törekvését. 
Kérdésünkre, hogy mit várna el a 
román kormánytól, a patronátus 
elnöke elsősorban a beruházók tá-
mogatását, az összefüggő program 
kialakítását és életbe ültetését, va-
lamint a turisztikai, egészségügyi, 
környezetvédelmi és az oktatási 
szaktárcák jobb együttműködését 
említette. Ugyanakkor jónak tarta-
ná, ha az ágazaton jókorát lendítő 
utazási voucherrendszer hosszú 
távon is működne. Mindenkép-
pen más hozzáállást vár az állami 
nyugdíjbiztosítási pénztártól, mely 
ahelyett, hogy már év elejétől biz-
tosítaná a kezelési jegyeket, mind-
össze a tavasz végétől, a nyár ele-
jétől kezdi küldeni gyógykúrára az 
idősebb nemzedéket. Az OPTBR el-
nöke úgy véli, még nagyon sok ten-
nivaló van ahhoz, hogy Románia 
gyógyturizmusa felzárkózzék a két 
világháború közti szintre – nem-
csak a minőség, hanem a mennyi-
ség szempontjából is. Kilencven év 
alatt az üdülőtelepek mintegy fele 
eltűnt vagy használhatatlanná vált.

 » A bukaresti 
szakember jónak 
tartja az üdülési 
csekkek beveze-
tését, azonban 
úgy véli, még 
szerencsésebb 
lenne a sokkal 
szerteágazóbb és 
következetesebb 
magyarországi 
Széchenyi-prog-
ramból tanulni. 

 » BÍRÓ BLANKA

A következő hetekben két sepsi-
szentgyörgyi vállalatnál is tö-

meges elbocsátásokra kerül sor – a 
vállalkozások a megrendelések elma-
radása miatt kényszerültek átszerve-
zésre. Mint Kelemen Tibor, a Kovászna 

megyei munkaerő-elhelyező ügynök-
ség igazgatója tegnapi sajtótájékoz-
tatóján elmondta, március 25-én vég-
legesítik az elbocsátás folyamatát a 
Rouleau Guichard fehérneműgyártó 
vállalat sepsiszentgyörgyi telephelyén. 
A Brassó megyei  Négyfaluban műkö-
dő cég ugyanis nem tudott  erre az évre 
elég megrendelést szerezni, ezért nem 
tudja fenntartani a sepsiszentgyörgyi 
telephelyet, így az ott dolgozó 110 al-
kalmazott állás nélkül marad.

Hasonlóképpen a megrendelések 
hiányára hivatkozva szervezik át a 
From Product gyerekmatracokat gyár-
tó vállalatot, ahonnan április 13-tól 26 
személyt bocsátanak el a 90-ből. Kele-
men Tibor elmondta, ez a gyár tulaj-
donképpen a Brexit áldozata, hiszen 
a többségi brit tulajdonos nem akarta 
megvárni, hogy milyen következmé-
nyei lesznek annak, ha Nagy-Britannia 
kilép az Európai Unióból, így inkább 

eladta a sepsiszentgyörgyi gyárát. Az 
alkalmazottak egyhavi fi zetésnek meg-
felelő végkielégítést kapnak.

A munkaerő-elhelyező ügynökség 
igazgatója kérdésünkre kifejtette, évek 
óta nem volt elbocsátás Kovászna me-
gyében, ám kockázatos, ha a cég egyet-
len megrendelőnek dolgozik, csak egy 
szerződése van. „Ha azzal valami tör-
ténik, a vállalat megrendelő nélkül 
marad. Hiába van igény a termékeire 
a piacon, ha nem alakította ki időben 
a vevőkörét, átszervezésre kényszerül” 
– ecsetelte Kelemen Tibor. Másrészt 
az elbocsátott alkalmazottak jövőjé-
ért nem aggódik, hiszen továbbra is a 
munkaerőhiány jelenti a legnagyobb 
gondot a háromszéki piacon, így a 
készruhagyárak, az autóalkatrészeket 
gyártó vállalatok már jelezték, hogy 
szükségük van szakképzett, tapasztalt 
munkavállalóra, átveszik azokat, akik 
állás nélkül maradtak. 

Elbocsátások a Brexit és a megrendelések elmaradása miatt

 » Nem aggódik 
az elbocsátott 
alkalmazot-
tak jövőjéért a 
munkaerő-elhe-
lyező ügynökség 
vezetője, hiszen 
továbbra is a mun-
kaerőhiány jelenti 
a legnagyobb 
gondot a három-
széki piacon, így a 
készruhagyárak, 
az autóalkatrésze-
ket gyártó vállala-
tok már jelezték, 
hogy átveszik az 
állás nélkül mara-
dókat.  

Kapós a foglalkoztatási támogatás

Havonta 6 millió lejt fi zet ki csak Kovászna megyében a munkaerő-elhelyező 
ügynökség a munkáltatóknak foglalkoztatási támogatásként. Mint Kelemen 
Tibor igazgató tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, a munkaadók szívesen 
veszik igénybe a szubvenciót, és keresik azokat a munkanélkülieket, akik 
után igényelhetik ezt az  állami támogatást. Amint arról korábban beszámol-
tunk, egy évig havi 500 eurós, vagyis havi 2250 lejes támogatást kapnak az 
államtól azok a munkáltatók, akik pályakezdőket, tartósan munkanélküli-
eket, 45 év feletti munkanélkülieket, nyugdíj előtt állókat vagy fogyatékkal 
élőket alkalmaznak azzal a feltétellel, hogy másfél évig fenntartják a munka-
viszonyt. Az alkalmazott munkanélküliek 80 százaléka  ezekből a kategóriák-
ból kerül ki, amióta megkétszerezték a támogatás értékét, az igénylők száma 
is megkétszereződött. Kelemen Tibor elmondta, csak februárban, amikor álta-
lában kevés az alkalmazás, mert év elején nincs annyi új munkahely, mintegy 
190 szerződést kötöttek foglalkoztatási támogatás kifi zetésére.




