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Létezik olyan turisztikai 
egység, ahol tavalyhoz képest 
még nőtt is a forgalom idén, 
általánosságban azonban 
nem ez a jellemző a Hargita 
megyei üdülőtelepüléseken: 
lényegesen csökkent a ven-
dégek száma, kevesebbet is 
költenek, és megváltoztak az 
igényeik.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A z elmúlt év azonos idősza-
kához képest legfeljebb 
50, 60, esetleg 70 százalé-

kos az idegenforgalom a Hargita 
megyei üdülőtelepüléseken a 
turisztikai egyesületek képvi-
selői szerint. „Félig-meddig” 
újraindult a turizmus, a gyógy-
kezelések júniusi újraindításá-
nak az engedélyezése sokakat 
vonzott Tusnádfürdőre is, ennek 
ellenére viszont összehasonlít-
hatatlan idegenforgalmi szem-
pontból az idei nyár a tavalyival 
– számolt be tapasztalatairól 
Molnár Ákos, a Tusnádfürdői 
Turisztikai Egyesület vezetője. 
A gyógykezelések általában hat-
naposak, ezért a kisvárosba gyógy-
üdülés céljából érkezők vendé-
géjszakáinak száma nem vál-
tozott, illetve jellemző még a 
hétvégi turizmus is, azt vették 
észre azonban, hogy a turisták 
azokat a turisztikai egységeket 
részesítik előnyben, ahol maguk 
lehetnek, tehát elszigeteltebben 
szállhatnak meg – magyarázta 
a turisztikai szakember, megje-
gyezve, hogy ennek köszönhető-
en például a kempingben, ahol 
különálló kis házakban szállhat-
nak meg a vendégek száma idén 
nagyobb, mint más években.

IDEGENFORGALMI SZEMPONTBÓL ÖSSZEHASONLÍTHATATLAN AZ IDEI ÉV A TAVALYIVAL – A KEVESEBB VENDÉG KEVESEBBET IS KÖLT

Koronahatás: megváltoztak a turisták igényei

Szegényes szezon. Kevesebben jönnek, és kevesebbet is költenek a turisták idén

 » Azt nem tud-
ná megmondani, 
hogy mekkora 
az ilyen turisták 
részaránya, de ő 
is hallotta ven-
dégektől, hogy 
Görögországot 
cserélték fel 
Tusnádfürdőre 
idén.

Spa és vendéglők nélkül
A gyógykezeléseket végző egysé-
gekben a forgalom mintegy 60–70 
százalékos, összevetve az előző 
évek adataival. „Nagyobb bajok ott 
vannak, ahol medence és spa van, 
mert ezeket a beltéri medencéket 
még nem lehet megnyitni. Nem 
nyithatott ki még a városi well-
nessközpont sem, és mindenkinek 
nagy nehézséget okoz, hogy a ven-
déglőknek csak a teraszai nyithat-
tak ki, illetve a vendégeket csak 
szobaszervíz-rendszerben lehet ki-
szolgálni” – sorolta a problémákat 
Molnár Ákos. Kérdésünkre viszont 
arról is beszámolt, vannak olyan 
vendégek is a településen, akik a 
külföldi nyaralással kapcsolatos 
bizonytalanságok, beutazási kor-
látozások miatt választották idén 
nyaralásuk helyszínéül Tusnádfür-
dőt. Azt nem tudná megmondani, 
hogy mekkora az ilyen turisták 
részaránya, de ő is hallotta vendé-

gektől, hogy Görögországot cserél-
ték fel Tusnádfürdőre idén.

A veszélyhelyzet lassítja 
az újraindulást
A veszélyzhelyzet meghosszabbí-
tása miatt Parajdon nem úgy ala-
kult az idegenforgalom, ahogyan 
remélték a vendéglátóhelyek mű-
ködtetői. Moldován László, a Sóvi-
dék-Hegyalja Turisztikai Egyesület 
vezetője ugyanakkor arról is beszá-
molt, érződik, hogy a turisták idén 
kevesebbet is költenek, mint más 
években – ezt főleg az árusok ta-
pasztalják. A sóbánya megnyitása 
óta nőtt az idegenforgalom a tele-
pülésen és a kötött idejű gyógyke-
zelések miatt a gyógyüdülésre ér-
kezők ott-tartózkodásának az ideje 
sem csökkent, azonban a kizárólag 
kikapcsolódás céljából érkezők kö-
rében idén jellemzővé vált az, hogy 
csak egy napra látogatnak az üdü-
lőtelepülésre, egy részük nem is 

száll meg ott, hanem hazautazik a 
nap végén. Kiesést okoz a turiszti-
kai egységek számára az is, hogy a 
külföldi – többnyire magyarországi 
– foglalásokat lemondták a vendé-
gek – folytatta a turisztikai egyesü-
let vezetője. 

Parajdon jelenleg mintegy 50–60 
százalékos az idegenforgalom az 
előző évekhez mérve, a turizmusból 
élők abban reménykednek, hogy 
hamarosan megszűnik a veszély-
helyzet, és augusztusban, szeptem-
berben nőni fog az idegenforgalom. 
Moldován László tudomása szerint 
a közeli Szovátán valamivel jobb a 
helyzet – részben a Medve-tó miatt 
is. Parajdon a wellnessközpont sem 
nyithatott ki, de a településen élők 
bíznak benne, hogy a hatóságok ha-
marosan feloldják ezt az állapotot 
és a központ megnyitása további 
látogatókat vonz majd az üdülőte-
lepülésre.

Többen túráznak
Moldován László tapasztalata sze-
rint a rövid látogatások mellett 
másban is változtak a turisták igé-
nyei. Jó hír – mondta –, hogy egyre 
többen használják a sóvidéki túra-
útvonalakat, idén a turisták döntő 
többsége meglátogatta a Só-szo-
rost, aktívan nyaralnak, szívesen 
vannak a természetben. Örvende-
tes ugyanakkor – folytatta –, hogy 
elkészült Via Transilvanica túraút-
vonal sóvidéki szakasza és azt is 
elkezdték használni már a gyalo-
gos és kerékpáros túrázók. A Via 
Transilvanica turisztikai útvonal 
egyébként egész Romániát átszeli, 
köztük Hargita és Maros megyét is. 
Hargita megyei nyomvonala a Má-
ria-utat követi, és a hónap végéig a 
teljes megyei szakasza elkészül és 
átadásra kerül. A túraútvonal Ma-
ros és Hargita megyei szakasz érinti 
Segesvárt, Szászkézdet, Szovátát, 
Parajdot, Korondot és Székelyud-
varhelyt is.
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 » BÁLINT ESZTER

E lérhetőbbé tette a román kor-
mány az Első otthonról Új ott-

honra váltó programja keretében 
nyújtott lakásvásárlási hiteleket a 
fi atalok és kevésbé tehetősek szá-
mára is. Az Orban-kabinet tegnapi 
lapzártánkkor még tartó ülésének 
napirendjén szereplő sürgősségi 
kormányrendelet-tervezet két maxi-
mális értékkel és ezekhez két külön-
böző előleggel számol.

Nagyobb lakás, 
háromszoros előleg
Amint azt a kormány már koráb-
ban is jelezte, idéntől nagyobb la-
kások megvásárlását is lehetővé 
kívánják tenni a módosuló prog-
ram keretében, ennek megfelelően 
megszabtak most egy 140 ezer eu-
rós határt is, ameddig a program 
keretében vásárolt lakás elmehet, 
vagyis ameddig a kormány garan-

ciát vállal. Akinek viszont nagyobb 
lakás kell, attól nagyobb előleget is 
várnak. Nekik a Ludovic Orban mi-
niszterelnök által a minap megle-
begtetett 15 százalékos önrészként 
kell felmutatniuk a hitel igénylése-
kor. Azt is megszabja ugyanakkor a 
kormány, hogy milyen lakás vásá-
rolható ekkora értékben a program 
keretében. A lakáskeresőknek két 
opciójuk van: vagy egy öt évnél nem 
régebben épült otthont választanak, 
vagy egy öt évnél nem régebben fel-
újítottat.

A drágább otthonok esetében az 
állam – a pénzügyminisztérium ré-
vén – a hitel értékének legtöbb 60 
százalékáig vállal garanciát, de ez 
nem haladhatja meg a lakás vételá-
rának 85 százalékát.

Kisebb lakás, régi előleg
Aki viszont nem vágyik 70 ezer eu-
rósnál drágább lakásra vagy na-
gyobb hitelre, annak mindössze 5 

százalékos előleget kell felmutat-
nia. Mint ismeretes, az Első otthon 
programnak a kedvezményes ka-
mat mellett ez volt az egyik legfőbb 
előnye, hiszen nagyon sok fiatal-
nak még ezt sem könnyű előterem-
tenie, nemhogy a bankok által a sa-
ját jelzáloghitel-konstrukcióikban 
elvárt 15–20 százalékos önrészt. 
Ebben az esetben amúgy nincs 
megkötés a tervezet szerint arra, 
hogy a hitelből milyen lakást vásá-
rolhat az igénylő. Az állam pedig a 
kölcsön értékének legtöbb 50 szá-
zalékáért vállalt garanciát, az ösz-
szeg viszont nem haladhatja meg a 
vételár 95 százalékát.

 Ki kaphat kölcsönt?
Azok a személyek igényelhetnek 
hitelt az Új otthon program kere-
tében, akik a kölcsön igénylésekor 
saját felelősségre nyilatkozatot 
tesznek, amely szerint nincs sem 
saját, sem házastársukkal közös 

lakásuk, függetlenül attól hogyan 
és mikor jutottak hozzá, vagy van 
saját vagy a házastársukkal ma-
ximum egy közös lakásuk, ame-
lyet nem a kormányprogram ke-
retében vásároltak meg, és nem 
nagyobb, mint 50 négyzetméter. 
A hitelből csak egyetlen lakás vásá-
rolható.

Mint arról beszámoltunk, a ko-
rábban bejelentett vagy meglebeg-
tetett verziókat számos irányból 
támadás érte. A gazdasági elem-
zők azt rótták fel, hogy a küszöb 
140 ezer euróra történő emelése 
miatt hirtelen és drasztikusan meg-
drágulhatnak a lakások, ugyan-
akkor nő a lakosság eladósodott-
ságának a kockázata is. Közben a 
fiatalok amiatt panaszkodtak, hogy 
a 15 százalékosra feltornázott ön-
résszel elvész a program szociális 
jellege, és egyre kevesebbeknek 
adatik majd meg, hogy saját lakást 
vásároljanak.

Új otthon program: mindenkinek a kedvében próbál járni a kormány

 » Aki viszont 
nem vágyik
70 000 eurósnál 
drágább lakásra 
vagy nagyobb 
hitelre, annak 
mindössze 5 szá-
zalékos előleget 
kell felmutatnia. 




