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Sok a kérdés, kevés a válasz
Turizmus: továbbra sem tisztázottak a vendégfogadás, üdülés szabályai
• Egyre többen gon-
dolják úgy, hogy 
idén hazai célpontot 
választanak nyara-
lásra, viszont a koro-
navírus-járvány miatt 
továbbra is nagy a 
bizonytalanság a 
vendégfogadásra 
vonatkozó szabályokat 
illetően a turisztikai 
vállalkozók körében.

A N T A L  E R I K A

A z idegenforgalomból élő vál-
lalkozók is örülnének, ha 
a hosszú kiesés után végre 

nagy számban fogadhatnák a turis-
tákat, de nem mindenki optimista. 
Ugyanis a vendéglők csak félig-med-
dig működnek, a strandok, fürdők 
nem nyitnak, a panziók pedig még 
nem ismerik a konkrét szabályokat, 
hogy hány vendéget fogadhatnak és 
milyen körülményeknek kell meg-
felelniük. Tehát nagyon sokan  nem 
tudják, mire számíthatnak.

Nagy a bizonytalanság

Zsigmond Erika parajdi vállalkozó a 
Székelyhon érdeklődésére elmond-
ta, a kijárási korlátozások időszakát 
arra használták, hogy felújítsák a 
panziójukat, kicseréljék a bútorokat 
és minden más berendezést, hogy 
teljesen megújulva várhassák vendé-
geiket. Bár nagyon sokan érdeklőd-
nek és máris indulnának Parajdra, 
még mindig nagy a bizonytalanság. 
„Amíg nem nyit ki a sóbánya, addig 
nem jönnek vendégek. A sósfürdő is 

olyan vonzerő, ami ha nem működik, 
ugyancsak kevesebb vendéggel kell 
számolni” – magyarázta a parajdi 
vállalkozó, hozzátéve, hogy a hónap 
végére vannak foglalásaik, remélik, 
addig letisztul a most uralkodó zűrza-
var. Mert, ahogy mondja, még mindig 
nincsenek arra vonatkozó konkrét in-

formációik, hogy miként, hány ven-
déget fogadhatnak. „Figyelem a híre-
ket, várom, hogy valami pontosabbat 
közöljenek. Eddig is takarítottunk és 
fertőtlenítettünk, ez számunkra nem 
újdonság, de annál többet, hogy ezt 
kötelezővé tették, nem tudunk” – fo-
galmazott Zsigmond Erika.

Felértékelődött szabadság

Az utazási irodák abban bíznak, hogy 
június 16-ától tájékozottabbak lesz-
nek, ami az idegenforgalmat, annak 
lehetőségeit illeti. Kelemen Barna 
marosvásárhelyi vállalkozó szerint 
az emberek már nagyon várják, hogy 

utazhassanak. „Az utóbbi négy-öt év-
ben nagyot fejlődött a turizmus, egy 
évben nem egyszer, de kétszer-három-
szor is elutaztak valahová, a hosszabb 
nyári pihenés mellett még kisebb 
időtartamú utazásokat is tettek. Most 
ezzel a bezártsággal felértékelődött 
a szabadság, az, hogy oda mehettek, 
ahová akartak és akkor, amikor akar-
tak” – hangsúlyozta az idegenforgal-
mi szakember, aki azt is elmondta, 
az üdülési utalványok miatt sokan 
választanak hazai úti célt, de még 
mindig a külföldi lehetőségekre vár-
nak a legtöbben. Ugyanis az ár-érték 
arány a hazai turizmusban még min-
dig nem felel meg az elvárásoknak. A 
reklámja sem megfelelő a romániai 
turizmusnak – vélte Zsigmond 
Erika, aki szerint itthon is több 
árkategória közül választhat a 
kliens. „Külföldön azért olcsó, 
mert az olcsót választjuk. De 
a román tengerparton is lehet 
például több lehetőség közül 
választani. Nem értem, miért csak 
a rosszat halljuk mindig, ha itthoni 
utazásról beszélünk” – fogalmazott a 
parajdi panzió tulajdonosa.  Kelemen 
Barna szerint a minőséggel nincsenek 
a legtöbben megelégedve, ezért men-
nek inkább Görögországba, Török-
országba, ahol szinte annyiért, mint 
itthon, de sokkal jobb körülmények 
között nyaralhatnak. 

Helyi ellátás a közelben

Akik mégsem mennének idén külföld-
re, olyan kisebb üdülőközpontokat 
választanának, ahol pihenni lehet, 
esetleg a természeti látványosságokat 
csodálni. Szabó Erika például szíve-
sen utazna családjával olyan telepü-
lésre, ahol helyieknél szállhatna meg, 
helyi ellátást választhatna. „Például 
Kőrispatakra mennénk, ahol a környé-
ken biciklizhetnénk, sétálhatnánk, ott 
ebédelnénk, és ajándéktárgyakat is 
onnan vásárolnánk” – mondta a ma-
rosvásárhelyi családanya.

Hétvégén már bedugult 
a Gyilkos-tó környéke
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B Í R Ó  B L A N K A

Tavaly a szociáldemokrata párti 
(PSD) többségű kormány arra biz-

tatta az önkormányzatokat, a gyógy-
turizmusban vállalkozókat, hogy pá-
lyázzanak, mert a 114-es rendelettel 
jóváhagyott kormányprogramban 130 

millió eurót szánnak a fürdővárosok 
és a gyógyfürdők infrastruktúrájának 
korszerűsítésére. A településeknek 
száz százalékban vissza nem térí-
tendő támogatást ígértek, a vállalko-
zóknak 50 százalékos De minimis 
támogatást. A programot állami költ-
ségvetésből fi nanszírozták volna az 
Országos Stratégiai és Előrejelzési Bi-
zottságon (CNSP) keresztül. A tavalyi 

becslések szerint 1300 kedvezménye-
zettre számítottak.

Ám mindebből semmi sem lesz 
egyhamar. Mint Gyerő József, Kovász-
na város polgármestere tegnap lapcsa-
ládunk megkeresésére felidézte, Bu-
karestben még felkészítőt is tartottak 
tavaly a polgármestereknek, buzdítva 
őket, hogy éljenek a lehetőséggel. A 
háromszéki fürdőváros önkormányza-
ta több előtanulmányt is elkészíttetett, 
útfelújításra, a víz- és csatornarendszer 
korszerűsítésére, eszközbeszerzésre 
nyújtottak be pályázatokat. „Rengete-
get dolgoztunk a projekteken, és azóta 
még választ sem kapunk, ha érdeklő-
dünk a pályázataink sorsáról” – pa-
naszolta el a polgármester. Hozzátette, 
átiratokkal, telefonon is folyamatosan 
bombázza az Országos Stratégiai és 

Előrejelzési Bizottságot (CNSP), a tele-
fonos érdeklődésre annyi választ kap, 
hogy ott sem tudnak semmit a kor-
mányprogram sorsáról. 

Se országos stratégia, 
se politikai akarat

Szintén az országos stratégiát hiányol-
ja Mik József, Borszék polgármestere. 
Megkeresésünkre elmondta, ők is ké-
szültek, hogy pályáznak a programra, 
ám a kormányváltás után az teljesen 
megfeneklett. „A turisztikai telepü-
lések már alig jutnak pályázati pén-
zekhez. Az elmúlt időszakban euró-
pai uniós támogatás is nagyon kevés 
volt. Bizonytalan a fejlesztések jövő-
je” – sorolta az elöljáró. Mint hang-
súlyozta, mindegyik fürdőtelepülés 

kénytelen önállóan boldogulni, nem 
számíthatnak kormánytámogatásra. 
Meglátása szerint Románia azért nem 
tudja kiaknázni a gyógyturizmusban 
rejlő lehetőségeket, mert nincs egy 
országos stratégia, amit megvalósí-
tanak függetlenül attól, hogy melyik 
politikai párt kerül kormány-
ra. Mik József párhuzamot 
vont Magyarországgal, ahol 
– mint mondta – a bruttó 
hazai termék (GDP) 12 szá-
zalékát jelenti a turizmus, és 
ezt szeretnék 14–15 százalékra feltor-
názni. Közben Romániában Ludovic 
Orban miniszterelnök azt nyilatkoz-
za, hogy a GDP 2 százalékát hozza a 
turizmus, és Mik József szerint nincs 
is politikai akarat arra, hogy ezt az 
arányt fejlesztésekkel javítsák.

Füstbe ment fürdőváros-fejlesztési tervek
• Hiába készítettek előtanulmányokat, reménykedtek 
fejlesztésre szánt kormánypénzekben a romániai fürdő-
városok polgármesterei, a beígért programok a kormány-
váltással megfeneklettek. A lapcsaládunk által megszó-
laltatott polgármesterek szerint hiányzik az országos 
stratégia, a kiszámítható tervezés, a fürdővárosokat 
magukra hagyják, mindenki úgy boldogul, ahogy tud.




