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Óriási bajba kerülhet a székely-
földi turizmus a koronavírus-jár-
vány okozta leállások miatt. Már 
jelenleg is érezhető az igények 
megcsappanása, a követke-
ző időszakban pedig ez csak 
fokozódni látszik. Szakemberek 
értékelik a kialakult helyzetet.

 » KORPOS ATTILA

A baj már jelen van, és nem 
tudni, meddig tart – fogal-
mazta meg kertelés nélkül 

Tódor Etelka,  a Fenyő Travel utazási 
iroda vezetője, amikor arról kérdez-
tük, mennyire érzik meg az idegen-
forgalomban érintett vállalkozók a 
koronavírus-járvány által okozott 
válságot. Mint részletezte, egyeztet-
tek a Hargita megyében működő na-
gyobb szállodatulajdonosokkal, de 
csak egy dolog egységes mindenhol: 
a foglalások zömét lemondták, az 
olyan összejöveteleket pedig, mint 
a keresztelők, konfi rmálások, őszre 
időzítették. Az üdülési csekkekkel 
foglaló utazni vágyók kapcsán pedig 
a szakember kijelentette, a kedvez-
ményezettek igyekeztek a késő nyári 
időszakra foglalni. „Tavaly ilyenkor 
a külföldi előfoglalások nagy része 
már átlátható képet biztosított a tu-
rizmus helyzetéről, idén viszont en-
nek hiányában csak a belföldire szo-
rítkozhatunk, de ebben az esetben is 
csak az üdülési utalványok felhasz-
nálása jöhet számításba” – említet-
te. Az időtartamot illetően nem látja 
valószínűnek, hogy május–júniusra 
helyreállna bármi is. „Az elkövetke-
ző időszakban csakis a fennmara-
dást lehet kitűzni célul a szállásadók 
szempontjából” – összegzett az uta-
zási iroda vezetője.

Mindenhonnan eltűntek 
a turisták
„A Határtalanul program tavaszi–
őszi csoportjai már lemondták az 
utazásokat egészen májusig” – tud-
tuk meg eközben Simon Lászlótól, 
a Gyilkostó Adventure Egyesület 
vezetőjétől. A magyar kormány által 
támogatott, és a magyar–magyar 
kapcsolatok építése érdekében lét-
rehozott program a szállásadókat, 
a programszervezőket és az étkez-
tetőket egyaránt érinti. „Mivel ez 
iskolásokat megszólító program, 
meglátásom szerint legkorábban 

csak ősszel indulhat újra a projekt. 
A jelenlegi helyzet is bizonyítja, 
hogy ha egy országban változások 
történnek, annak kihatása lesz a 
többi ország turizmusára is. Ezzel 
magyarázható, hogy mindenhon-
nan eltűntek a turisták” – fejtette ki. 
A turisztikai referens rámutatott, a 
járvány lecsengését követően elkez-
dődhet a turizmus erőteljes berob-
banása, hiszen a jelenlegi bezártság 
nem fog jót tenni az embereknek.

„Optimizmusra semmi okunk”
Horváth Alpár, a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem (BBTE) adjunktusa 
a téma kapcsán úgy fogalmazott, a 
székelyföldi turizmus szállásadói 
szegmensének háromnegyedét a 
belföldi piac biztosítja, a fennma-
radó részt pedig a magyarországi 
turisták jelenléte tölti ki. „Az idei 
szezon tekintetében sajnos optimiz-
musra semmi okunk, az anyaországi 
diákok távolmaradása nagy érvágás 
hosszú távon” – vélte a szakember. 
Elmondta, az országos turisztikai 
szereplők próbálnak lobbizni a kor-
mánynál bizonyos adók elengedése 
és a határidők kitolása érdekében, 
hogy az alkalmazottakat ne kelljen 
elbocsátani, és a vállalkozások ne 
kerüljenek veszélybe. „Az országos 
korlátozásokra még két-három hó-
napig biztosan számítani kell. Mi-
vel Székelyföld kevésbé integrált a 
globális gazdaságban, ez adhat egy 

esélyt a belföldi piac élénkülésének, 
de erre leghamarabb a téli, esetleg 
a jövő év eleji szezonban számítha-
tunk” – vetítette előre. A szakértő 
szerint a vállalkozók részéről fon-
tos, hogy a korábban kiépített piaci 
kapcsolatokat megerősítsék, de ő is 
egyetértett azzal, hogy a nyári utó-
szezon lehet az első alkalom a turiz-
mus újbóli fellendülésére.

Közös újjáépítés
„Elsőként a székelyudvarhelyi uta-
zási irodák jelezték, hogy ebből még 

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY OKOZTA VÁLSÁG UTÁNI IDŐKRE KÉSZÜLNEK A SZÉKELYFÖLDI TURISZTIKAI VÁLLALKOZÓK 

Több hónapra teljesen leáll az idegenforgalom

Egyhamar nem lesz vendég. Még néhány hónapig üresen maradnak a szállodaszobák
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óriási baj is lehet” – elevenítette 
fel a hetekkel korábbi előrejelzé-
seket Orbán Melinda, a székelyud-
varhelyi Tourinfo Iroda vezetője. 
A visszajelzések alapján a többség 
lemondta a kirándulásokat, na-
gyon kevesen vannak azok, akik 
egy későbbi időpontra módosí-
tották utazásukat. A nyaralások, 
üzleti utak, iskolás kirándulások 
mind-mind érintve vannak – so-
rolta. Az ADI Harghitával (Hargita 
Közösségi Fejlesztési Társulás) 
és a székelyföldi TDM (Turiszti-
kai Desztináció Menedzsment) 
klaszterrel való együttműködést 
helyezte előtérbe az iroda vezető-
je, hiszen ez egy jó alkalom arra, 
hogy a turizmusban érdekeltek 
együtt tudjanak gondolkodni a 
kilábalás módszereiről. Szerin-
te azokat a potenciális turistákat 
kell megcélozni, akik már jártak 
Székelyföldön, és szívesen vissza-
térnének ide. „Nem hiszem, hogy 
már idén vissza tudna térni min-
den a régi kerékvágásba. Viszont 
ha már idén elindul az utazási 
kedv, akkor nyert ügyünk van” – 
jelezte az irodavezető. A mostani 
helyzetet felkészülési időszaknak 
nevezte, amelyre lehetőségként 
kell tekinteni. „A turisztikai szer-
vezetekkel, egyesületekkel, szál-
lásadókkal és vendéglátósokkal 
egy olyan stratégia kidolgozására 
összpontosítunk, amely a járvány 
lejárta után vonzóvá tudja tenni 
a környéket a turisták számára” – 
nyomatékosította.

 »  A turisztikai 
referens rámu-
tatott, a járvány 
lecsengését 
követően elkez-
dődhet a turiz-
mus erőteljes 
berobbanása.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az élelmiszerpiacok továbbra is 
nyitva tartanak, hogy a hazai ter-

melőknek legyen hol értékesíteniük 
zöldségeiket és gyümölcseiket, a la-
kosságnak pedig legyen lehetősége 
friss, helyi termékeket vásárolni – 
jelentette be tegnap a Romániai Pi-
acigazgatóságok Egyesülete (AAPR). 
Az összesen 32 intézményt és gaz-
dasági társaságot tömörítő AAPR 
illetékesei szerint fontos, hogy az 

élelmiszerpiacok nyitva tartsanak, 
ellenkező esetben ugyanis a me-
zőgazdasági termelők kénytelenek 
lesznek kidobni terményeiket.

 Ioan Teodor Birţ, az egyesület 
elnöke az Agerpres hírügynökség 
által idézett közleményben hang-
súlyozta, a hétvégén ismertetett, a 
koronavírus terjedését fékezni hi-
vatott intézkedéseket tartalmazó 
katonai rendelet célja az alapvető 
szükségleti cikkek beszerzésére kor-
látozni az emberek mozgását. Mivel 

a nagyobb városokban több élelmi-
szerpiac is működik, az embereknek 
nem kell nagy távolságokat megten-
niük azért, hogy bevásároljanak, 
tehát nem nő ezáltal a vírus terjesz-
tésének kockázata – érvelt az elnök. 
A helyi termelőknek fenntartott he-
lyiségek mellett nyitva tartanak az 
élelmiszerpiacokon az élelmiszer-
boltok, a patikák és az állatgyógy-
szertárak is.

 „A helyiségeket továbbra is fer-
tőtlenítjük, meghozzuk a hatóságok 

által elrendelt intézkedéseket, és 
tájékoztattuk a termelőket is a be-
tartandó utasításokról. A vásárlókat 
arra kérjük, kerüljék a csoportba tö-
mörülést” – emelte ki ugyanakkor 
Ioan Teodor Birţ.

 Adrian Oros mezőgazdasági mi-
niszter szintén azt hangsúlyozta egy 
vasárnap esti Facebook-videóüzenet-
ben, hogy az élelmiszerpiacoknak to-
vábbra is működniük kell, a szuper-
marketekre vonatkozó intézkedések 
betartásával. 

Továbbra is nyitva maradhatnak az élelmiszerpiacok

 » A helyi terme-
lőknek fenntartott 
helyiségek mellett 
nyitva tartanak 
a piacokon az 
élelmiszerboltok, 
a patikák és az 
állatgyógyszertá-
rak is.

Jó hír a közalkalmazottaknak: érvényesek maradnak az üdülési csekkek

A bukaresti kabinet sürgősségi kormányrendelettel készül meghosszabbítani az elkövetkező 
időszakban azoknak az üdülési utalványoknak az érvényességét, amelyek az elkövetkező 
hónapokban lejárnak – jelentette be Virgil Popescu gazdasági miniszter a román közszolgálati 
televízió hírműsorában. Mint részletezte, vagy az idei év végéig, vagy akár egy évvel is meg-
hosszabbíthatják ezeknek az utalványoknak az érvényességét, hogy aki kapott belőlük, az ki is 
tudja használni. „Normális, hogy a válság után újra kell indítanunk a gazdaságot, és a turizmus-
nak működnie kell” – jelentette ki a gazdasági tárca vezetője. Amint arról lapunkban több ízben 
beszámoltunk, első körben az idegenforgalomban tevékenykedő vállalkozásokra – utazási 
irodákra, szállásadókra stb. – sújtott le a koronavírus-járvány miatt kialakult válság, aztán a 
kormány elrendelte a vendéglők, bárok bezárását is. A gazdasági miniszter egyúttal arra kérte 
a polgárokat, hogy ne kérjék rögtön vissza a pénzüket az utazási irodáktól, ha őszi vagy téli 
utazási csomagot fi zettek ki, hogy ne okozzanak működési gondot ezeknek a vállalkozásoknak. 
„Természetes, hogy a polgárok, a turisták aggódnak amiatt, hogy mi lesz szeptemberben, de 
úgy gondolom, kicsit türelmesebbeknek kellene lenniük, és nem kellene lerohanniuk az utazási 
irodákat, mivel ezeknek a vállalkozásoknak így gondjuk lehet a készpénzzel, miután már kifi -
zették az utazásszervezőket, a szállodákat, és ténylegesen készpénzgondokkal küzdenek. Nem 
kellene pánikolnunk, legyünk kicsit türelemmel, lássuk, hogyan alakul ez a válság. Én optimista 
vagyok, hogy a nyár megérkezésével együtt a dolgok valamelyest visszakerülnek a normális 
kerékvágásba” – fogalmazott Virgil Popescu. (Bálint Eszter)




