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H I R D E T É S

Szakemberek szerint még van 
hová fejlődnie a székelyföldi 
turizmusnak, de a trendek jó 
irányba mutatnak.

 » BÍRÓ BLANKA

A három székelyföldi megye 
turizmusa tavaly az országos 
összforgalom 7,32 százalékát 

valósította meg, a csúcs 2014–2015-
ben volt, amikor elérték a 8,2 szá-
zalékot – mutatott rá tegnapi sep-
siszentgyörgyi sajtótájékoztatóján 
László Endre, az Utazási Irodák 
Országos Szövetsége (ANAT) regio-
nális elnöke, a Kovászna Megyei Ke-
reskedelmi Kamara alelnöke a szé-
kelyföldi turizmus teljesítményét 
elemezve. Hangsúlyozta, a csökke-
nés azzal magyarázható, hogy az 
elmúlt időszakban viszonylag ke-
vés új turisztikai egység jelent meg 
a térségben, az ország többi régiói 
„vitték a pálmát” a fejlesztésekben.

Idegenforgalom a számok 
tükrében
Székelyföld viszonylatában tavaly 
Maros megyébe érkezett a leg-
több turista, 568 482 vendég, míg 
Hargita megyébe 215 405 turista 
látogatott, Kovászna megyébe pe-
dig 118 724. A növekedési trendek 
tekintetében Háromszék teljesített 
jobban: 10,51 százalékos gyarapo-
dást produkált, Hargita megyében 
7,54 százalékkal több turista ér-
kezett, mint egy évvel korábban, 
míg Maros megye 5,14 százalékos 
növekedést ért el. A vendégéjsza-

LASSAN BŐVÜLT AZ IDEGENFORGALOM A HÁROM MEGYÉBEN – FEJLESZTÉSEK KELLENEK

Növekedés jelei a székely turizmusban

Célkeresztben. A székelyföldi turizmus jelenéről, jövőjéről értekeztek

 » Az elmúlt 
időszakban 
viszonylag kevés 
új turisztikai 
egység jelent 
meg a térség-
ben, az ország 
többi régiói „el-
vitték a pálmát” 
a fejlesztések-
ben.

kák tekintetében is Kovászna megye 
teljesített jobban, ott átlag 5 éjszaká-
ra szálltak meg a turisták, míg Har-
gita és Maros megyében átlag két 
éjszakát töltöttek. Maros megyében 
a vendégéjszakák számában eny-
he visszaesés mutatkozik, ennek a 
hátterében az egyes szállodák nem 
megfelelő működtetése, vagy éppen 
bezárása állhat – véli László Endre. 
A szakember ugyanakkor arra is ki-
tért, hogy a szálláshelyek típusában 
is vannak különbségek a székely 
megyék között, míg Hargita megyé-
ben több a panzió, Maros és Kovász-
na megyében inkább a szállodák 
fogadnak a több vendéget. A turisz-
tikai szakember rámutatott, az üdü-
lési csekkeknek pozitív hozadéka 
volt a belföldi turizmus alakulására, 
ám például Háromszéken csak a 

szálláshelyek fele fogadja el az üdü-
lési csekkeket. „Ezen a téren lenne 
még hová fejlődni. A kereskedelmi 
kamara tájékoztatási kampányt in-
dít, hogy az ágazatban vállalkozók 
és a felhasználók is megértsék az 
üdülési csekkekben rejlő lehetősé-
geket” – szögezte le László Endre.

Hibás a kormány tervezése
Székelyföld kitörési pontja lehet a 
turizmus, ehhez nem kell semmi 
újat kitalálni, csak nyitott szemmel 
járni és a sikeres európai megoldá-
sokat a helyi körülményekre szabni 
– fogalmazta meg a sajtótájékozta-
tón szintén jelen levő Winkler Gyu-
la. Az RMDSZ európai parlamenti 
képviselője rámutatott, Dél-Tirol ter-
mészeti adottságai Székelyföldhöz 
hasonlítanak, ám néhány évtized-
del ezelőtt innovatív módon korsze-
rűsítették a turizmust, megalapozva 
a jelenlegi gazdasági szintet. „Az 
infrastruktúra fejlesztése, a turiszti-
kai népszerűsítés európai uniós ala-
pokból fi nanszírozható, ám a román 
kormány hibás tervezését bizonyít-
ja, hogy ezekben a programokban 
elfogyott a pénz, míg más fejezete-
ket illetlen nem sikerült lehívni a 
teljes összeget. Össze kell hangolni 
a helyi, országos és brüsszeli kép-
viselet munkáját, hogy a következő 
EU-s költségvetési ciklusban megfe-
lelő pályázatok legyenek” – össze-
gezte Winkler.
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Megegyeztek a tej
felvásárlási áráról

Megegyeztek a tej felvásárlási 
áráról a háromszéki gazdák és 

a sepsiszentgyörgyi Covalact tejfel-
dolgozó, miután a Kovászna Megyei 
Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete 
sztrájkkal fenyegetett, és Petre Daea 
mezőgazdasági minisztert is értesí-
tette, hogy a feldolgozó csökkenteni 
akarja az árakat. Ötvös Mózes, az 
egyesület elnöke tegnap a Krónikának 
elmondta, sikerült kielégítő megol-
dást találni, ennek értelmében a téli 
tejhozamot meghaladó mennyiség 40 
százalékát még literenként 50 baniért 
átveszi a gyár. Az egyesület elnöke 
arra fi gyelmezteti a gazdákat, hogy 
ennél nagyobb mennyiséget ne adja-
nak le a gyárnak, mert azért  minimá-
lis összeget kapnak, inkább próbálják 
meg a szabadpiacon értékesíteni a 
különbözetet. 

A feldolgozó és a gazdák között az 
okozta a konfl iktust, hogy jelentős 
különbség van a téli hónapokban és 
a tavaszi–nyári hónapokban leadott 
tejmennyiség között. A gyár viszont 
állandó termelésben, télen-nyáron 
ugyanannyi alkalmazottat foglalkoz-
tat, a piaca sem módosul jelentős 
mértékben, így a különbözetért mini-
mális összeget hajlandó fi zetni.

„Ez minden tavasszal gondot okoz” 
– mutatott rá érdeklődésünkre egy 
neve elhallgatását kérő állattartó 
gazda. Hozzátette, a korszerű gazda-
ságokban ma már nincs számottevő 
különbség a téli és a nyári tejho-
zam között, a kisgazdáknak is erre 
kellene törekedniük. „Ha télen nem 
megfelelő minőségű és mennyiségű 
takarmánnyal tartják az állatokat, 
drasztikusan csökken a tejtermelés, 
majd tavasszal, amikor a teheneket 
kihajtják a legelőre, újra nő a hozam. 
A gyár viszont állandó tejmennyiség 
feldolgozására van berendezkedve” – 
részletezte a gazda. Hangsúlyozta, a 
megoldás az lenne, ha télen is megfe-
lelően takarmányoznák a teheneket, 
mert akkor minden hónapra hozzáve-
tőleg ugyanazt a mennyiséget tudnák 
leszerződni. (B. K. B.)

„Turistaosztódásra” készülnek, erőteljesen népszerűsítenek Háromszéken

Kovászna megyében tavaly több mint százezer turista több mint félmillió vendégéjszakát töltött – 
ismertette a tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Grüman Róbert, a Kovászna megyei köz-
gyűlés alelnöke. Rámutatott, Háromszék az országos középmezőnyben, a 24. helyen áll a látogatók 
száma alapján. „A mostanit a felkészülés időszakának tekintjük. Arra számítunk, ha a közelben 
megépül az autópálya és a brassói nemzetközi repülőtér, megkétszereződik a turisták száma. Most 
arra összpontosítunk, hogy erőteljesen népszerűsítsük a megyét” – fogalmazott Grüman Róbert. 
A megyében Kovászna városa a turizmus egyik fellegvára, Gyerő József polgármester a sajtótájékoz-
tatón elmondta, korszerű turisztikai központtá szeretnék fejleszteni a fürdővárost. Fürdőközpont 
építésére pályáznának, amelyben a kikapcsolódási lehetőség mellett, a borvízforrásokat is hasz-
nosítani tudnák. Gondot jelent ugyanakkor, hogy a Központi Fejlesztési Régió hat megyéje számára 
18 millió eurós keret volt a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére. Ez az összeg a szükségletekhez 
képest elenyészően kevés – vallja a polgármester.




