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A járvány nagy vesztese a turizmus
Jelentősen lecsökkent a Romániába és ezen belül Székelyföldre látogatók száma
• Mindössze 450 ezer 
külföldi turista szállt 
meg a romániai szál-
lodákban és panziók-
ban tavaly, ez viszont 
hatalmas visszaesést 
jelent a korábbi évek-
hez képest. Össze-
hasonlításképpen: 
2019-ben még 2,6 
milliónál is maga-
sabb volt ez a szám. 
A csökkenés oka nem 
meglepő módon a 
koronavírus-világ-
járvány és az ebből 
fakadó korlátozások. 
Erről árulkodik az is, 
hogy a legtöbb külföl-
di turista üzleti okok 
miatt érkezett tavaly 
az országba.

ISZLAI KATALIN

A koronavírus-járvány első 
évében 452 ezer külföldi tu-
rista szállt meg a romániai 

szálláshelyeken, és összesen közel 
1,18 milliárd lejt költöttek el, fejen-
ként átlagosan 2609 lejt – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet 
2020-ra vonatkozó adataiból. Leg-
többen, azaz a külföldi turisták 
63,4 százaléka üzleti okokból uta-
zott az országba, 36,6 százalékuk 
pedig személyes célból, például 
vakációzás, rokonok, barátok meg-
látogatása, eseményeken való rész-
vétel, vásárlás vagy egészségügyi 
szolgáltatások igénybe vétele mi-
att. A turisták zöme, 77,7 százalé-
ka repülővel érkezett az országba, 

18,3 százalékuk személygépkocsi-
val, 3 százalékuk autóbusszal, egy 
százalékuk pedig más járművel 
(például vonattal, motorbiciklivel 
stb.). Az adatok azt mutatják, hogy 
jelentős visszaesés történt ezen a 
téren tavaly az országban: 2019-
ben még több mint 2,6 millió kül-
földi turista szállt meg a romániai 
szálláshelyeken, akik összesen 
közel 6,9 milliárd lejt költöttek el, 
illetve magasabb volt a személyes 
okokból érkezők aránya is.

Elmaradt tömegrendezvények

Romániában főként az üzleti turiz-
musra épült a külföldiek látogatása 
2020-ban – erősítette meg megkere-
sésünkre László Endre, a Székelyföl-
di Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment (TDM) Klaszter elnöke. Mint 
rámutatott, a magyarországi utazási 
irodák törölték a csoportos útjaikat, 
elmaradtak fontos események, mint 
például a csíksomlyói búcsú, ezáltal 
zarándokvonatok sem érkeztek, ez 

pedig mind hozzájárult ahhoz, hogy 
csökkent a külföldi turisták száma 
Romániában, de főleg Székelyföl-
dön, ezen belül Hargita megyében. 
Emellett a sportturizmus is befolyá-
solja a képet, az országba érkezett 
mintegy 450 ezer turistának tekin-
tett személy között ugyanis szere-
pelnek a külföldi csapatok sportolói 
is, akik mérkőzések miatt utaztak az 
országba. A szakember szerint min-
dennek fényében elenyésző azoknak 
a száma, akik kimondottan vakáció-

zás, kikapcsolódás miatt érkeztek 
tavaly az országba.

Visszaesés Székelyföldön is

László Endre kitért továbbá a ke-
reskedelmi kamara elemzésére is, 
amelyben Székelyföld esetében vizs-
gálták a 2020-as turisztikai adatokat. 
Eszerint a három székelyföldi me-
gyébe 421 326 turista érkezett tavaly 
a 2019-es 964 097-tel szemben, ami 
56,3 százalékos visszaesést jelent. A 
legnagyobb, 59,19 százalékos csök-
kenést Maros megyében jegyezték, 
ahova 243 288 turista látogatott el 
tavaly a 2019-ben jegyzett 596 155-höz 
viszonyítva. Utána Hargita megye 
következik 57,05 százalékos vissza-
eséssel: a 2019-es 231 412-höz képest 
tavaly csak 99 384 turista érkezett a 
térségbe. Kovászna megyében 
mérték a legalacsonyabb, 
42,39 százalékos csökkenést: 
tavaly 78 654, míg 2019-ben 
136 530 turista látogatott 
a megyébe. Romániában 
egyébként 52,25 százalékos 
volt a visszaesés az érkezé-
sek tekintetében (tavaly 6,3 
millió turista, 2019-ben 13,2 mil-
lió), tehát Székelyföldet az országos 
átlagnál is súlyosabban érintette a 
járványhelyzet. A megyékre bontott 
adatokból az is kiderül továbbá, hogy 
Székelyföldön a vendégéjszakák te-
kintetében Hargita megye sínylette 
meg legjobban a tavalyi évet 60,69 
százalékos visszaeséssel, miközben 
Maros megyében 57,62, Kovászna 
megyében pedig 50,55 százalékos 
csökkenést jegyeztek ezen a téren. Itt 
hangsúlyozzuk, hogy ez esetben már 
nemcsak külföldi turistákról van szó, 
hanem belföldiekről is, akár a szom-
szédos megyékből érkezettekről vagy 
bukarestiekről, akik az év folyamán 
meglátogatták Székelyföldet.

Megsínylette a hazai turizmus a járványhelyzetet. 
Székelyföldön Maros megyében csökkent 
leginkább a turistaérkezések száma
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A cél egyértelműen a környezettu-
datosságra való nevelés, mondta 

el a program kapcsán Páll Árpád, a 
Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Tár-
sulás ügyvezetője. Az akció Zete lakán 
rajtolt, a helyszínválasztás pedig nem 
véletlen, hisz a tavalyelőtt útjára in-
dított programban az ottani közösség 
volt a legaktívabb. „Két évvel ezelőtt 
áprilisban tartottuk az akciót, akkor 
egy nap alatt közel ezer köbméter sze-
metet gyűjtöttek össze a részvevők. 

Tavaly tavasszal és ősszel is kényte-
lenek voltunk elhalasztani a járvány 
miatt, idén – a járványhelyzet alaku-
lása és az időjárás miatt – úgy döntöt-
tünk, hogy egy hónaposra bővítjük a 
programot, hogy minden részt vevő 
csoport akkor tartsa meg a mederta-
karítást, amikor az nekik a legalkal-
masabb” – magyarázta a szervező. 
Egyébként ezúttal is több mint négy-
ezer részvevő jelentkezett be a szerve-
zőknél, többségük gyerek. „Sajnos azt 

tapasztaltuk már az első akció után, 
hogy a takarítást követően néhány 
hónap múlva ismét volt szemét a med-
rekben. A legfontosabb célunk 
tehát a nevelés: az idősebb 
korosztályt mi már nem, de 
a programban részt vevő 
gyerekek talán meg tudják 
győzni arról, hogy ne a fo-
lyókba és tavakba hordják a 
hulladékot” – hangsúlyozta 
Páll Árpád. A felhívásra ez-
úttal közel harminc Hargita 
megyei város és község je-
lentkezett, a záróesemény április 22-
én, a Föld napján lesz. 

Kovács Eszter

Medertakarítási akció kezdődik a világnapon
• Egy hónapos medertakarítási akciót hirdetett a 
Har gita Víz Közösségi Fejlesztési Társulás: az általuk 
ügykezelt folyóvizek és tavak mentén zajlik az akció.

Élelmiszercsomagok a fogyatékkal élőknek
Az Európai Unió által biztosított, tartós élelmiszerekből álló csomago-
kat osztanak az I. és II. fokú fogyatékkal élők számára Székelyudvar-
helyen. Ezeket ma és holnap 12–14 óra között vehetik át a jogosultak a 
városi strand Park utcai bejáratánál. A helyszínen a személyazonossági 
igazolványt, valamint a fogyatékosság besorolását tartalmazó doku-
mentumot kell felmutatni.

Elviszik a zöldhulladékot
Tavaszi lombtalanítást szervezett erre a hétre Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala, vagyis péntekig folyamatosan elszállíttatják a 
negyedekben lévő szeméttározók mellett elhelyezett zöldhulladékot. 
A kertes házak esetében a háztartási szemét elvitelének napján tör-
ténik ez meg. Arra kérnek mindenkit, hogy reggel fél hétig helyezze 
ki kapuja elé, illetve a szeméttározó mellé a tavaszi lombtalanításból 
származó hulladékot.
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