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Itthoni nyaralásra buzdítanak
Új programmal jelentkezett Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
• A világjárvány mi-
att válsághelyzetbe 
került helyi turizmust 
felkarolandó, illetve 
a helybélieknek helyi 
nyaralási lehetősé-
geket bemutatandó 
újabb programot indí-
tott Székelyudvarhely 
városvezetése: a ven-
déglátásbeli szolgálta-
tókkal partnerségben 
arra buzdítják a szé-
kelyudvarhelyieket, 
hogy Udvarhelyszéken 
üdüljenek idén nyáron.

SZÉKELYHON

A Rega Régiókutató Egyesület ál-
tal elvégzett, Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala által 

megrendelt gazdasági felmérés újabb 
folyamodványaként jött létre a Mi itt-
hon nyaralunk! program. Mint arról 
már írtunk, az átfogó kutatás célja az 
volt, hogy felmérjék a koronavírus-jár-
vány okozta gazdasági válság követ-
kezményeit a helyi vállalkozók köré-
ben. Az eredményeket felhasználva a 

városvezetés a civil szférával közösen 
konkrét gazdaságsegítő programokat 
indított el: adókedvezményeket foga-
dott el a helyi önkormányzati képvise-
lő-testület, a Hargita Business Center 
és a U-Hub közösség a digitalizáció-
ban segíti a helyi cégeket, illetve ké-
szül egy átfogó gazdasági stratégia is. 

Bemutatni 
az itthoni lehetőségeket

Ezúttal a járvány által talán legin-
kább érintett ágazat összefogását 

szervezték meg, jelentette be Jakab 
Attila. Székelyudvarhely városme-
nedzsere kifejtette: a járványhely-
zet nagymértékben változtatta meg 
az utazási, kirándulási szokásokat. 
„Egyrészt a hatályban lévő korláto-
zások miatt nem vagy csak nehezen 
lehet külföldi nyaralást szervezni, 
másrészt sokakban félelem alakult 
ki a zsúfolt nyaralóhelyek miatt. 
Ugyanakkor a külföldi turisták-
nak sem egyszerű hozzánk jönni” 
– sorolta. A program (amelybe a 
helyi szolgáltatókat, utazási irodá-

kat, a vállalkozói szervezeteket, a 
Tourinfo irodát és a kulturális in-
tézményeket is bevonták) legfőbb 
célja bemutatni a székelyudvarhe-
lyieknek, udvarhelyszékieknek az 
itthoni lehetőségeket, illetve össze-
kapcsolni az ágazatban dolgozókat. 
Erre jó példa a Mini Erdély Parkot 
létrehozó Fazakas Szabolcs és csa-
pata, akik ingyenes belépést bizto-
sítanak a szejkefürdői létesítmény-
be minden olyan látogatónak, aki a 
térségbeli vendéglátóipari egység-
ből aznapi számlával érkezik.

Játék is van
A program első napjaiban népszerű-
sítő kampány zajlik, a kezdeménye-
zésnek saját Facebook-oldala van, 
illetve a bekapcsolódó szolgáltatók 
megkülönböztető, logóval ellátott 
jelzést is kapnak. A bekapcsolódók 
köre egyre bővül, az elmúlt napok-
ban mintegy negyven vállalkozó 
jelezte, hogy részt vesz a kezdemé-
nyezésben. A kínálat bő, tudtuk meg, 
vannak éttermek, szálláshelyek, 
sportolási lehetőséget biztosító vál-
lalkozások, sőt még virágbolt 
is. Mindezzel egy időben já-
tékot is indít  a polgármesteri 
hivatal: a Gyűjts élményt itt-
hon! felhívás online verziójá-
ban a Facebook-oldalra kell 
az előbbi hashtaggel feltölteni 
a megélt élményekről készült 
fotókat, illetve a részt vevő 
szolgáltatóknál kért matricákat lehet 
beragasztani az e célra kinyomtatott 
szelvényre. Minden öt élmény után 
jelképes ajándék jár, illetve szeptem-
berben értékesebb ajándékokat is 
kisorsolnak az élményvadász itthon 
nyaralók között. Fontos ugyanakkor, 
hogy a program nem zárul le a nyár 
végével: amennyiben az ajánlatot te-
vő vállalkozók és a lakosság részéről 
is lesz rá igény, őszi és téli ajánlatok 
is bekerülnek a programba.

Matricával jelzik, hogy mely szolgál tatók vesznek részt a programban

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

T ulajdonosváltás történt a Zöld 
liget lakóparkprojektnél: a ré-

gi tulajdonosi körből megmaradt 
a székely udvarhelyi Erdős Lóránt, 
az Új Ház Centrum vezetője, hozzá 
csatlakozott az anyaországi Fülöp 
Szerkezet Kft . A Fülöp Károly vezette, 
sokéves építőipari tapasztalattal ren-
delkező szakcég Székelyudvarhelyen 
kíván beruházásokat végrehajtani.

A Bethlenfalvi út felett elterü-
lő lakópark bejáratánál névtábla 
fogad, az elkerített területen 76 la-
kóház fog épülni, az első néhány tí-
pusházat azonban már most szem-
ügyre lehet venni. A lakóházak 
mellett ugyanakkor 30 lakrészes 
modern apartmanház is épül a la-
kóparkban. A vásárlók két típusú, 
három- vagy négyszobás lakóhá-
zak közül választhatnak, amelyek 
mindenikéhez 7–8 áras telek is jár. 

A háztípusok ízlésesek, modernek, 
ám nem hivalkodók, építésüknél 
prémium kategóriájú anyagokat és 
a legújabb, itthon is elérhető tech-
nológiákat használták fel.

Az örökpanorámás területen még 
ugyan nem látni, de a látványrajzok 
jól mutatják: takaros, esztétikus kör-
nyezet lesz ez, szellős utcaszövettel, 
rendezett házakkal és zöldövezetek-

kel. A Zöld liget lakópark további 
előnye ugyanakkor, hogy az elke-
ríthető telkek megfelelő fokú intimi-
tást is biztosítanak a beköltözőknek. 
Fontos ezt hangsúlyozni: a Zöld liget 
lakópark lakóházaiba csak beköltöz-
ni kell, hisz kulcsrakész ingatlanokat 
vehetnek át a vásárlók. A lakópark-
ban a közművesítés már javában zaj-
lik (a víz- és gázvezetékeket földbe 
helyezték, az optikai és a villanyhá-
lózatot az ősz folyamán építik ki), így 
az lakóházakba 2021 tavaszán be is 
lehet majd költözni.

A város szélén lévő Zöld liget lakó-
park építői arra is gondoltak, hogy a 
majdani beköltözőknek a lehető leg-
nagyobb kényelmet biztosítsák, hogy 
minden apró-cseprő dologért ne kell-
jen a városba menni. Így a lakópark-
ban lesz például két, modern játékele-
mekkel felszerelt játszótér, illetve egy 

sportpálya is. Ugyanezt a célt szolgálja 
a bejárat mellett épülő bevásárlóköz-
pont: alsó szintjén élelmiszerüzlet kap 
helyet, fönt fi tneszterem, szépségsza-
lonok, kávézó és étterem is lesz.

A beruházók azokra is gondoltak, 
akik hitelből vásárolnának lakást, és 
partnerszerződést kötöttek az OTP 
Bankkal: a megújult Új ház program 
révén igényelhető kedvezményes köl-
csönnel többek számára elérhetővé 
válik az álomlakás. Székelyudvarhe-
lyen, a Zöld liget lakóparkban.

További részletekért a 0741 770 
011-es telefonszámon, a zoldligetla-
kopark2019@gmail.com e-mail-cí-
men, vagy előzetes egyeztetés alap-
ján, személyesen az Új Ház Centrum 
székelyudvarhelyi székhelyén (az 
Eötvös József utca 26. szám alatt) le-
het érdeklődni.

(x)

Zöld liget lakópark: ahol otthonra találhatunk
• Új lendületet vett Hargita megye legnagyobb lakópark-
projektje, a székelyudvarhelyi Zöld liget lakópark kivite-
lezése: egymás után épülnek a lakóházak a város beth-
lenfalvi részén. A páratlan kilátással rendelkező, csendes, 
de mégis a városhoz közeli lakópark valóságos oázis lesz, 
ahol helyben minden elérhető, ami a házat otthonná teszi.
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