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Komoly bajba kerülhetnek
Turisztikai szakemberekkel beszélgettünk

KORPOS ATTILA

Tódor Etelka nem kertelt: a baj 
már jelen van, és nem tudni, 
meddig tart. A Fenyő Travel 

utazási ügynökség vezetője szerint 
egyeztettek a Hargita megyében 
működő nagyobb szállodatulajdo-
nosokkal, de csak egy dolog egysé-
ges mindenhol: a foglalások zöme 
le van mondva, az olyan összejöve-
teleket pedig, mint a keresztelők, 
konfi rmálások, őszre időzítették. 
Kérdésünkre, hogy a hazai vakáci-
ós jegyek sorsa miként alakul, Tó-

dor kijelentette, a kedvezmé-
nyezettek igyekeztek a késő 
nyári időszakra foglalni. 
„Tavaly ilyenkor a külföldi 
előfoglalások nagy része 
már átlátható képet bizto-

sított a turizmus helyzeté-
ről, idén viszont ennek hiányában 
csak a belföldire szorítkozhatunk, 
de ebben az esetben is csak a va-
kációs jegyek felhasználása jöhet 
számításba” – említette. Az időtar-
tamot illetően nem látja valószínű-
nek, hogy május-júniusra helyre-
állna bármi is. „Az elkövetkező 
időszakban csakis a fennmaradást 
lehet kitűzni célul a szállásadók 
szempontjából” – összegzett az 
utazási ügynökség vezetője.

Iskolások nélkül

„A Határtalanul program tava-
szi-őszi csoportjai már lemondták 
az utazásokat egészen májusig” 
– tudtuk meg Simon Lászlótól, a
Gyilkostó Adventure Egyesület ve-
zetőjétől. A magyar kormány által
támogatott és a magyar–magyar
kapcsolatok építése érdekében
létrehozott program a szállása-
dókat, a programszervezőket és
az étkeztetőket egyaránt érinti.
„Mivel ez iskolásokat megszólí-
tó program, meglátásom szerint
legkorábban csak ősszel indulhat
újra a projekt. A jelenlegi helyzet
is bizonyítja, hogy ha egy ország-
ban változások történnek, annak
kihatása lesz a többi ország turiz-
musára is. Ezzel magyarázható,
hogy mindenhonnan eltűntek a
turisták” – fejtette ki. A turiszti-
kai referens rámutatott, a járvány
lecsengését követően elkezdődhet
a turizmus erőteljes berobbanása,
hiszen a jelenlegi bezártság nem
fog jót tenni az embereknek.

Nem látni a végét

Horváth Alpár, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) adjunk-
tusa a téma kapcsán úgy fogal-

mazott, a székelyföldi turizmus 
szállásadói szegmensének három-
negyedét a belföldi piac biztosítja, 
a fennmaradó részt pedig a ma-
gyarországi turisták jelenléte tölti 
ki. „Az idei szezon tekintetében saj-
nos optimizmusra semmi okunk, az 
anyaországi diákok távolmaradása 

nagy érvágás hosszú távon” – vélte 
a szakember. Elmondta, az orszá-
gos turisztikai szereplők próbálnak 
lobbizni a kormánynál bizonyos 
adók elengedése és a határidők ki-
tolása érdekében, hogy az alkalma-
zottakat ne kelljen elbocsátani és 
a vállalkozások ne kerüljenek ve-
szélybe. „Az országos korlátozások-
ra még két-három hónapig biztosan 
számítani kell. Mivel Székelyföld 
kevésbé integrált a globális gazda-
ságban, ez adhat egy esélyt a bel-
földi piac élénkülésének, de erre 
leghamarabb a téli, esetleg a jövő 
év eleji szezonban számíthatunk” – 

vetítette előre. A gyergyószentmik-
lósi kar adjunktusa hozzátette, a 
vállalkozók részéről fontos, hogy 
a korábban kiépített piaci kapcso-
latokat megerősítsék, de ő is egyet-
értett azzal, hogy a nyári utószezon 
lehet az első alkalom a turizmus 
újbóli fellendülésére.

Közös újjáépítés

„Elsőként a székelyudvarhelyi uta-
zási irodák jelezték, hogy ebből 
még óriási baj is lehet” – elevenítet-
te fel a hetekkel korábbi előrejelzé-
seket Orbán Melinda, a székelyud-
varhelyi Tourinfo Iroda vezetője. 
A visszajelzések alapján a többség 
lemondta a kirándulásokat, nagyon 
kevesen vannak azok, akik egy ké-
sőbbi időpontra módosították uta-
zásukat. A nyaralások, üzleti utak, 
iskolás kirándulások mind-mind 
érintve vannak – sorolta. Az ADI 
Harghitával (Hargita Közösségi Fej-

lesztési Társulás) és a székelyföldi 
TDM (Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment) klaszterrel való együtt-
működést helyezte előtérbe az iroda 
vezetője, hiszen ez egy jó alkalom 
arra, hogy a turizmusban érdekel-
tek együtt tudjanak gondolkodni 
a kilábalás módszereiről. Szerinte 
azokat a potenciális turistákat kell 
megcélozni, akik már jártak Szé-
kelyföldön és szívesen visszatérné-
nek ide. „Nem hiszem, hogy már 
idén vissza tudna térni minden a 

régi kerékvágásba. Viszont ha már 
idén elindul az utazási kedv, ak-
kor nyert ügyünk van” – jelezte az 
irodavezető. A mostani helyzetet 
felkészülési időszaknak nevezte, 
amelyre lehetőségként kell tekin-
teni. „A turisztikai szervezetekkel, 
egyesületekkel, szállásadókkal és 
vendéglátósokkal egy olyan straté-
gia kidolgozására összpontosítunk, 
amely a járvány lejárta után vonzó-
vá tudja tenni a környéket a turisták 
számára” – nyomatékosította.

Magára hagyott „Pléhkrisztus”. 
A koronavírus-járvány a turizmust 
is bedöntötte 
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• Óriási bajba kerülhet a székelyföldi turizmus a koronavírus-járvány okozta
leállások miatt. Már jelenleg is érezhető az igények megcsappanása, a következő
időszakban pedig ez csak fokozódni látszik. Szakembereket kérdeztünk.

Templom 
a szobánkban
Mostantól azok is bekapcsolód-
hatnak a szentmisék, istentisz-
teletek követésébe a templom.
ro oldalon,  akik nincsenek 
jelen a közösségi oldalakon. 
Az újabb lehetőségről Szőcs 
Csaba szászfenesi plébános,a 
Verbum Keresztény Kulturális 
Egyesület igazgatója videóüze-
netében elmondja: munka-
társaival virtuális templomot 
építettek, „ahol a járvány idején 
napi szentmisét, lelki útravalót, 
segítséget kínálunk az egyéni és 
az internetes összekapcsolódás 
által a virtuális közösségi imá-
hoz”. A honlapon a Hirdetőtábla 
menüben a napi szentmisék és 
közös imádságok időpontjáról 
tájékozódhatunk, amelyeket 
az élő közvetítések alatt a 
„szentélyben” követhetünk.  

Az Újságos asztal nevű menű 
kínálatát is érdemes böngészni, 
köztük a Vasárnap katolikus 
hetilap és az Új ember online 
kiadásait, ugyanakkor a Magyar 
Kurír jóvoltából ingyenesen 
letölthető a márciusi Adoremus. 
„Maradjunk otthon, vigyázzunk 
magunkra és egymásra, vigyáz-
zunk a lelkünkre, és járjunk a 
virtuális templomba mindaddig, 
amíg ismét benépesíthetjük 
igazi templomainkat!” – üzenik 
a templom.ro szerkesztői.

Világméretű 
imádkozás

Ferenc pápa felhívással fordult 
a különféle felekezetekhez 
tartozó összes keresztényhez, 
hogy március 25-én, szerdán 
délben mindenki együtt imád-
kozzon a Magasságos, Minden-
ható Istenhez – tette közzé 
a Magyar Kurír. „Ezekben az 
emberpróbáló napokban (...) 
kérem az összes egyház és az 
összes keresztény közösség 
vezetőjét, valamint a különféle 
felekezetekhez tartozó összes 
keresztényt, hogy imádkozzon 
a Magasságos, Mindenha-
tó Istenhez, és mondjuk el 
egyszerre azt az imát, amelyet 
Urunk, Jézus tanított nekünk. 
Kérek tehát mindenkit, hogy 
egyrészt mindennap többször 
is imádkozza el a miatyánkot, 
március 25-én, szerdán délben 
viszont közösen, mindnyájan 
együtt imádkozzuk. Azon a 
napon, amikor sok keresztény 
arra emlékezik, hogy Szűz 
Mária hírt kap az Ige megtes-
tesüléséről (Gyümölcsoltó 
Boldogasszony), az Úr hallgas-
sa meg összes tanítványa egy 
lélekkel mondott imáját, kik a 
feltámadt Krisztus győzelmé-
nek megünneplésére készül-
nek.” – kéri Ferenc pápa.
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