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Ezúttal nem kell Bukarestbe utazni
A koronavírus-járvány miatt online zajlik az országos turisztikai vásár
• Több emberhez is 
eljuthatnak ajánlataik-
kal és gyorsan tudnak 
közvetíteni a leendő 
turisták és a szállás-
adók, programaján-
latokat összeállítók 
között – legalábbis ezt 
remélik az idén első al-
kalommal online tartott 
országos turisztikai 
vásártól a Visit Maros 
Egyesület képviselői. A 
vásáron a Visit Hargita 
is jelen van, családba-
rát programokat, hely-
színeket javasolva.

SIMON VIRÁG

Idén első alkalommal rendezik meg 
online az országos turisztikai vá-
sárt, amelyen belföldi és külföldi 

ajánlatokkal várják az érdeklődőket. 
A virtual.targuldeturism.ro oldalon 
létre kell hozni egy fi ókot, és oda be-
jelentkezve lehet böngészni az ajánla-
tok között. Több tíz hazai és külföldi 
tengerparti ajánlat van, de több tu-

catnyi külföldi turisztikai ügynökség 
kínálja a városlátogatós, családos 
nyaralásokat is. Több turisztikai 
egyesület is jobbnál jobb ajánlatokkal 
várja a helyi és külföldi turistákat.

Mi a szerepük?

Mint a Visit Maros Egyesület kép-
viselője, Osváth Emese a Székely-
honnak elmondta, ők elsősorban 
olyan szabadtéri ajánlatokat tettek 
közzé, amelyekkel a járványügyi 
helyzetben, a szigorítások ellenére 
is élni lehet. Hiszen a Maros megyei 

kastélyokat meg lehet látogatni, de 
számos más olyan helyszín van a 
megyében, amely akár családok vagy 
kiscsoportok számára vonzó lehet 
tavasszal és nyáron is. „Mi tulajdon-
képpen közvetítői szerepet játszunk a 
potenciális turisták és a szállásadók, 
programszervezők között, és ezért 
van az oldalon egy piactér is, ahol 
az adott kéréseket továbbítjuk azok-
nak, akik azokat teljesíteni tudják. 
Azt reméljük, hogy az online turisz-
tikai vásár révén az átlagosnál több 
emberhez tudunk eljutni, hiszen ed-
dig Bukarestbe kellett utazni ahhoz, 

hogy részt vegyél a vásáron, de most, 
vasárnap kora délutánig bárki meg-
nézheti az ajánlatainkat, szerte az 
országból, nagyvilágból.” A szakértő 
elmondta azt is, hogy bár több mint 
száz szállásadótól kértek ajánlatokat, 
hogy bemutassák azokat a vásá-
ron, csupán tíz százalékuk válaszolt 
konkrétan, és ez főként azért van, 
mert ebben a bizonytalan helyzetben 
a szállásadók nem tudják, mi lesz a 
következő héten, hónapban. Korábbi 
években panziók és szállodák is cso-

magokat állítottak össze, és ezeket a 
Visit Maros népszerűsítette a turisz-
tikai vásáron. Osváth Emese pozití-
vumként említette, hogy a hétvégi 
online vásár után pontosan tudni 
fogják, hányan érdeklődtek a Maros 
megyei ajánlatok iránt, honnan lép-
tek be és milyen területekre kérdez-
tek rá, így ezeket az információkat a 
továbbiakban is értékesíteni tudják. 
A Visit Maros készül a berlini nem-
zetközi turisztikai vásárra is, amit 
szintén online rendeznek meg idén. 

Családbarát helyszínek, 
programok

Szabó Károly, a Hargita Közösségi 
Fejlesztési Társulás igazgatója érdek-
lődésünkre elmondta, természetesen 
Hargita megye is jelen van az orszá-
gos turisztikai vásáron, és elsősorban 
olyan családbarát helyszíne-
ket kínál, amelyekre a jelen-
legi helyzetben is várják és 
fogadni tudják a turistákat. 
Hangsúlyozta, ők is elsősor-
ban közvetítői szerepet vál-
lalnak, megpróbálják Hargita 
megyébe csalogatni a turistákat, és 
megmutatni nekik, milyen hasz-
nosan lehet eltölteni a szabadidőt 
Székelyföldön, eljuttatva hozzájuk 
a szállásadók és programszervezők 
ajánlatait. Szabó Károly szerint az on-
line vásár is egy jó lehetőség a megye 
népszerűsítésére, és a végén majd ki-
derül, hogy mennyire voltak erre fo-
gékonyak a turisták.

Székelyföld egyik kincse 
a szejkefürdői Mini-Erdély Park. 
Tavasztól fogadja újra 
a látogatókat

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D
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A megyei könyvtár, a fi lharmónia, 
a bábszínház, a Maros Művész-

együttes, a Látó és Vatra irodalmi fo-
lyóiratok, valamint a megyei 
múzeum vezetőivel tárgyalt 
a Maros megyei önkormány-
zat alelnöke, átbeszélve 
mindazokat a prioritásokat, 
amelyekre idén is hangsúlyt 
kell fektetni: a működtetés-

re, illetve a különböző halaszt-
hatatlan beruházásra. 

Miről tárgyaltak?

Kovács Mihály Levente megyeita-
nács-alelnök a Székelyhonnak el-
mondta, „azt javasoltam, hangoljuk 
össze valamennyi kulturális intéz-
mény programját oly módon, hogy 
létesítsünk egy közös platformot, ahol 
valamennyi rendezvény programja, 

a különböző műsortervek, óraren-
dek, látnivalók, koncertek, előadások 
megtalálhatók”. A Maros megye kul-
turális intézményeiért felelős alelnök 
mindezt a megye idegenforgalmi 
népszerűsítéséért is fontosnak tart-
ja. A megyei könyvtár igazgatójával, 
Monica Avrammal például szó esett 
az állomány digitalizálásáról vagy a 
Teleki Tékában korábban elkezdett 

felújítási munkálatok folytatásáról. 
Gabi Cadariuval, az Ariel Ifj úsági és 
Gyermekszínház igazgatójával a ki-
szállásokról, a szomszédos megyékbe 
szervezett turnékról, azok költsége-
iről egyeztettek, Ötvös Koppánnyal, 
a múzeum igazgatójával pedig arról, 
hogy egy nagyobb raktárhelyiségre 
van szükség, ahol a múzeum anyagát 
megfelelő körülmények között tárol-
hatják. A Maros Művészegyüttes pró-
baterméről, az épület felújításáról is 
tárgyalt Barabási Attilával az alelnök.

Összehangolnák az intézmények programját
• A Maros megyei önkormányzat alárendeltségébe 
tartozó kulturális intézmények működését továbbra is 
támogatja a fenntartó, amely nemcsak a bérekről, de a 
fejlesztésekről is gondoskodik. 

Kovács Mihály Levente 
és Ötvös Koppány a múzeumról 
egyeztettek

▾  FORRÁS: KOVÁCS MIHÁLY LEVENTE 
     F AC EBOOK-OLDALA

Elpusztult az egyetlen állatkerti zsiráf

Kimúlt Gina, a marosvásárhelyi állatkert közkedvelt és egyetlen zsiráfja. 
Mint a boncolási jegyzőkönyvből kiderült, az állat tüdejében ételmaradékok, 
illetve gyomorsav volt, ami tüdőgyulladást okozott. Konkrétan az történt, 
hogy az állat hányt, az ételmaradékok bekerültek a légzőszerveibe, amitől 
végül elpusztult. A zsiráf február 10-én múlt ki, a boncolási jegyzőkönyvet 
február 18-án, csütörtökön hozta nyilvánosságra a marosvásárhelyi állatkert. 
Mint Kopacz András, az állatkert aligazgatója a Székelyhonnak elmondta, va-
lamikor három zsiráf került hozzájuk, kettő korábban elpusztult, ez a tízéves 
példány most múlt ki. Az aligazgató reméli, hogy mihamarabb tudnak egy 
újabb zsiráfot szerezni az állatkertek nemzetközi csereprogramja keretében, 
hiszen Gina a gyerekek és felnőttek egyik kedvence volt. (Simon Virág)

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




