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Mérséklődött
az éves infl ációs ráta
Romániában 3,1 százalék volt 
a márciusi éves infl ációs ráta, 
amely 0,1 százalékponttal mér-
séklődött az előző hónapban 
jegyzett 3,2 százalékról – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által tegnap nyilvánosságra 
hozott adatsorokból.  A harmo-
nizált fogyasztói árindex alapján 
kiszámolt éves ráta márciusban 
2,5 százalék volt. A fogyasztói 
árak átlagos növekedése az elmúlt 
12 hónapban (2020 áprilisa – 2021 
márciusa) az előző 12 hónap-
hoz képest (2019 áprilisa – 2020 
márciusa) a fogyasztói árindex 
alapján számítva 2,6 százalék. A 
harmonizált fogyasztói árindex 
alapján kiszámolt növekedés 
ugyanebben az időszakban 2,1 
százalék. Tavaly márciushoz 
képest a nem élelmiszerek 4,37 
százalékkal drágultak, a szolgál-
tatások 2,21 százalékkal kerültek 
többe, az élelmiszerek fogyasztói 
ára 1,59 százalékkal emelkedett. A 
harmadik hónapban februárhoz 
képest a havi infl áció 0,38 száza-
lék volt, decemberhez képest a 
fogyasztói árak 2,14 százalékkal 
emelkedtek. Mint ismert, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) az idei év 
végén 3,4 százalékos infl ációra 
számít, miután március közepén 
0,9 százalékponttal emelte az idei 
várakozását a korábban prognosz-
tizált 2,5 százalékhoz képest. A 
román alapkamat január közepe 
óta a történelmi mélypontnak 
számító 1,25 százalékon van.
 
Csökkent a román ipari termelés
Az első két hónapban a nyers 
adatok szerint 2,3 százalékkal 
csökkent a román ipari termelés 
a tavalyi év azonos időszaká-
hoz mérten – közölte tegnap az 
Országos Statisztikai Intézet (INS). 
A szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint a vissza-
esés 1,5 százaléka volt. A nyers 
adatok szerinti csökkenést főleg 
a bányaipar kibocsátásának 14,3 
százalékos visszaesése idézte 
elő, a feldolgozóipar termelése 
3,1 százalékkal mérséklődött, 
ugyanakkor a villamos és hőe-
nergia, illetve gáz termelése és 
szolgáltatása 6,4 százalékkal nőtt. 
Februárban az ipari termelés 3,1 
százalékkal maradt el a tavalyi 
év második hónapjában jegyzett 
értéktől, a szezonális és naptári 
hatással kiigazított érték szerin-
ti csökkenés 2,6 százalék volt. 
Januárhoz képest az ipari termelés 
3,7 százalékkal nőtt a nyers adatok 
szerint, ugyanakkor a szezonális 
és naptárhatással kiigazított érték 
szerint 1 százalékos visszaesést je-
gyeztek fel. Tavaly a nyers adatok 
szerint 9,2 százalékkal csökkent 
a román ipari termelés a 2019-es 
évhez mérten, miután 2019-ben 2,3 
százalékkal mérséklődött az ipar 
kibocsátása az előző évhez képest.

 1 euró       4,9225
1 dollár      4,1367
 1 svájci frank 4,4720
1 font sterling 5,6963
100 forint 1,3721

Valutaváltó

REMÉNYKEDNEK A VENDÉGLÁTÓSOK, PÁR HÉTEN BELÜL ELKEZDŐDHET A TURISTAIDÉNY A SZÉKELYFÖLDÖN

Enyhítés híján bizonytalan a szezonrajt

Nem erről a csendről híres Szováta. Egyelőre inkább hétvégéken van több turista

Reménykednek. Hosszú ideje a nagy nyitásra várnak Tusnádfürdőn

Május első hétvégéje általában 
a nyári turistaidény kezdete is, 
különösen az idén, amikor egy-
beesik az ortodox húsvéti ünne-
pekkel is. Ám igazából minden 
a járványügyi adatoktól függ. 
Az óriási, már második éve 
tartó bizonytalanságba viszont 
mindenki belefáradt, így nem 
csoda, hogy interjúalanyaink 
csak visszafogottan nyilatkoz-
tak az idénykezdésről.

 » SIMON VIRÁG

F elemás a hangulat a két ismert 
székelyföldi fürdővárosban, 
ahol a május elsején esedékes 

nyári idénykezdés felől érdek-
lődtünk. Míg Szovátán gőzerővel 
készülnek a turistaidény megnyi-
tójára, Tusnádfürdőn egyelőre 
visszafogottan terveznek, remé-
lik, hogy enyhítenek a szigorításo-
kon, és hamarosan újra meg lehet 
nyitni a városháza által működte-
tett wellnessközpontot.

Lehet sétálni, túrázni, fagyizni
Szovátát csak rövid ideig sorolták 
a sárga besorolású Maros megyei 
települések közé, így a  város tu-
risztikai forgalma csak tavaly ta-
vaszi szükségállapot idején állt 
le, azóta a szállásadó egységek 
csakúgy, mint a vendéglők és a 
különböző turisztikai szolgálta-
tások, a járványügyi előírásokat 
szigorúan betartva, a legnagyobb 
biztonságban fogadják a turistá-
kat. Tavaly többségében belföldi 
vendégek voltak a Maros megyei 
fürdőtelepen, felfedezték Szovátát 
a Szilágy, Arad és Bihar megyeiek 
is. Egy tavalyi levegőmérés szerint 
Szovátán a levegő tiszta, és nega-
tív ionizáltsága nyugtató hatással 
van az idegrendszerre, így érde-
mes hosszú sétákkal erősíteni az 
immunrendszerünket. Szovátán 
2,8 kilométer hosszú a Só útja tan-
ösvény, de lehetőség van rövidebb 
sétákra is a Medve-tó körül, vagy 

a Medve-tó és a Tivoli-tó között ki-
alakított sétányokon.

Mint a szovátai városháza szóvi-
vője, Gál Kriszta érdeklődésünkre 
elmondta, már az elmúlt hétvégén 
sokan keresték fel Szovátát, szom-
baton és vasárnap kirándulókkal 
volt tele a Medve-tó környéke, és 
nemcsak. „A fürdőtelepen a vendég-
látóipari egységek már nyitva van-
nak, lehet nagyokat sétálni, gyere-
kekkel sétavonatozni. A Tivoli-tavon 
júniustól lehet majd csónakázni, 
és előre láthatóan akkor nyit meg a 
szomszédságában levő kalandpark 
is. Kerékpár-kölcsönzésre is lehe-
tőség lesz, pontosan nem tudjuk, 
hogy mikortól, mert egy magánvál-
lalkozózó működteti ezt” – sorolta 
a városházi szóvivő. Kitért ugyanak-
kor arra is, hogy a fürdőtelepen lesz-
nek építkezési, felújítási munkála-
tok, „de nem olyan helyen, hogy az 
zavarja a kezdődő turistaidényt”.

Szovátán a Fekete-tó strandja, az 
időjárás függvényében május ele-
jén nyit. A Mogyorósi-tavat  is má-
jusban szokták  megnyitni, tavaly 
azonban a járványügyi előírások 
miatt zárva maradt, kevés ugyanis 

a napozásra alkalmas hely, így ke-
vés vendéget fogadhattak volna. 
A Medve-tóban előre láthatóan 
június utolsó napjaitól lehet majd 
lubickolni.

 Készülnek és reménykednek
Tusnádfürdőn a városháza és 
a helyi szolgáltatók bevétele-
it is jelentősen megtizedelte a 
járványidőszak. Butyka Zsolt 
polgármester érdeklődésünkre 
elmondta, több alkalommal volt 
sárga besorolásban a település, 
így télen is az átlagosnál keve-
sebb volt a turista. Nem nyitották 
meg a sípályát és a korcsolyapá-
lyát sem, ez utóbbi összeszerelé-
se 31 ezer lejbe került volna, s mi-
vel kevés volt a turista, nem érte 
volna meg működtetni.

A járványügyi előírások miatt 
nem tudják működtetni a well-
nessközpontot sem, így jelentős 
bevételtől esett el a városi költség-
vetés, mi több, ennek hiányában a 
turisták is elmaradoztak. A telepü-
lésvezető nem kívánta elmondani, 
hogy konkrétan mekkora kiesést 
jelentett a wellness zárva maradá-
sa, de azt megtudtuk, hogy az idei 
költségvetésbe már nem foglalták 
be ezt a bevételt, mivel bizonyta-
lan az újranyitás időpontja.

„A vendéglátóipari egységek, 
magánszállásadók, és mi, a hi-
vatal is takarítunk, készülünk a 
turisták fogadására, és remény-
kedve várjuk, hogy feloldják a 
szigorításokat, és újra megnyit-
hatjuk a wellnesst. Tusnádfürdőn 
az igazi turistaidény június végén 
indul be, az iskolai  nagyvakáció 
kezdetével, reméljük, hogy addig 
enyhítenek a szigorításokon, és 
újra élettel és turistával teli lesz az 
egész város” – fogalmazott a Har-
gita megyei fürdőváros elöljárója.

A tusnádfürdői wellnessköz-
pont mellett hónapok óta zárva 
van a szintén a városháza tulajdo-
nában levő Bánff y fürdő Maroshé-
vízen is, de előzetes programálás 
alapján fogad vendégeket a bor-
széki Ósáros fürdő.

 » A telepü-
lésvezető nem 
kívánta elmonda-
ni, hogy konk-
rétan mekkora 
kiesést jelentett 
a wellness zárva 
maradása, de azt 
megtudtuk, hogy 
az idei költség-
vetésbe már nem 
foglalták be ezt 
a bevételt, mivel 
bizonytalan az 
újranyitás idő-
pontja. 
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