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szűk családi vagy baráti körben töl-
tötték a szabadnapokat. A minivaká-
ció megtervezésénél a helyszín és a 
szolgáltatások minősége mellett so-
kat nyomott a latban a lemondás le-
hetőségének rugalmassága, a tiszta-
ság és a járványügyi óvintézkedések 
szavatolása – ez összecseng azzal, 
amit László Endre klaszterelnök nyi-
latkozott a járványügyi szabályok 
betartásának fontosságáról.

A húsvéti szabadnapokat kihasz-
nálók emellett szívesen választottak 
olyan szállást, ahol volt étterem, me-
dence vagy dézsa, SPA, masszázs, 
játszótér, illetve ahol szabadtéri 
programokat kínáltak, például volt 
a közelben kalandpark vagy lovag-
lási lehetőség. A húsvéti kiruccanás 
teljes idejére egy szobára átlag 600–
800 lejes keretet szántak. A többség, 
80 százalék ezt az árat fi zette ki egy 
3–4 napos foglalásra, mindössze 3,6 
százalék szánt ezer lejnél többet erre 
a célra.

Fellendült Hargita megye 
turizmusa

A járványhelyzet sok mindent új-
raírt, megváltoztatott a turizmusban 
is, a hangsúly pedig a biztonságra, 
családbarát környezetre tevődött 
át, sokak számára ugyanis már nem 
vonzó a nagy tömeg – ezt már Bíró 
Barna Botondtól, a Hargita megyei 
önkormányzat alelnökétől tudtuk 
meg. A Hargita Közösségi Fejlesztési 
Társulás elnöki pozícióját is betöltő 
Bíró Barna Botond felidézte: ami-
kor tavaly márciusban bevezették a 
rendkívüli állapotot, az első katonai 
rendelettel bezárták a vendéglátó 
egységeket, és a turizmus gyakor-
latilag teljesen leállt. Akkor arra 
ösztönözték a vállalkozókat, hogy 
kommunikáljanak, ne tűnjenek el a 
köztudatból.

A rendkívüli állapotban alig több 
mint húsz fertőzött volt Hargita me-
gyében, ennek kapcsán kampányt 
indítottak, hogy a legbiztonságosabb 
megyébe érdemes előre megtervezni 
a kirándulást, így népszerűsítették 
a helyi turisztikai kínálatot. Később 
a családbarát tanúsítvány odaítélé-
sével léptek, majd vlogerekkel, blog-
gerekkel, infl uenszerekkel kötöttek 
szerződést, hogy népszerűsítsék a 
térséget. Számukra eddig két látoga-
tást szerveztek, a harmadikra pedig 
május 18–21. között kerül sor, akkor 
adják át az idei családbarát tanúsít-
ványokat is. „A belföldi turizmus 
indult be elsőként. Hargita megye 
addig nem szerepelt hangsúlyosan 
az ország turisztikai desztinációs tér-
képén, ezen akartunk változtatni” – 
magyarázta Bíró Barna Botond.

A kampány nyomán a bukaresti, 
országos médiában több beszámoló 
is megjelent a Hargita megyei tu-
rizmusról, ezeknek köszönhetően 
pedig megnőtt az érdeklődés a ro-
mán vendégek részéről. Mindeköz-
ben beruházások is zajlottak ebben 
az időszakban: Székelyvarságon 
sípálya épült, a közbirtokosság pe-
dig még idén bobpályát tervez az 
egymillió eurós beruházásból, és a 
székelyudvarhelyi Mini Erdély Park 
is tavaly nyílt meg. „Hargita megye 
vonzereje a biztonság, a természet-
közeliség, a családbarát szolgáltatá-
sok, és hogy nincs tömeg” – sorolta 
a társulás elnöke. A turisták a kul-

turális-antropológiai környezetre, a 
helyi gasztronómiára kíváncsiak, és 
egyre inkább eltolódik az érdeklő-
dés az élményturizmus felé. „Olyan 
helyeket, szolgáltatásokat keresnek, 
ahol olyan fotókat lehet készíteni és 
megosztani a közösségi hálón, ame-
lyekre barátaik, ismerőseik rácso-
dálkoznak. Erre Hargita megyében 
a tengerparton kívül minden lehető-
ség adott” – mutatott rá a fejlesztési 
társulás elnöke.

Ne a szalmakrumpli legyen 
a védjegyünk

Meglátása szerint az is sokat hozzá-
tehet a megye turisztikai értékéhez, 
ha sikerül elindítani egy gasztronó-
miai forradalmat. A turisták ugyanis 
nem szalmakrumplit, bécsi szeletet, 
hamburgert vagy lengyel kolbászt 
akarnak, hanem helyi specialitáso-
kat. Ebben fontos szerepet játszik 
a Székely termék védjeggyel ren-

delkező helyi termelői hálózat is, 
ahonnan egészséges, bio alapanya-
gokat lehet beszerezni. A parajdi 
sóbányában érlelt mangalicasonka 
pedig eközben nemcsak ínyencség, 
hanem sztori, eredetiség van mögöt-
te. „Így lehet a lehető legtöbb pénzt 
kivenni a turizmusból, ami majd a 
helyi emberek boldogulását segíti” – 
mutatott rá a turizmus fellendítését 
szolgáló különböző ágazatok közötti 
összefüggések fontosságára a me-
gyei tanács alelnöke.

Bíró Barna Botond a közszférá-
ban bevezetett vakációs jegyekre is 
kitért, amelyek kibocsátása szerinte 

az elmúlt évtized egyik legjobb kor-
mányzati döntése volt – az intézke-
dés Hargita megyében 30–40 száza-
lékkal növelte a vendéglátóhelyek 
forgalmát. Idén ugyan nem biztosít-
ják az üdülési vouchereket, de a ta-
valy kibocsátott értékjegyekből még 
vannak felhasználatlanok, és bíz-
nak benne, hogy jövőre újabbakat 
kapnak a közalkalmazottak. Hiszen 
mindez arra ösztönzi a jogosultakat, 
hogy felfedezzék az országot és rájöj-
jenek, megéri itthon is nyaralni.

Arról egyébként nincs pontos 
kimutatás, hogy mekkora a fel nem 
használt vakációs jegyek értéke. Az 
utazási irodák szövetsége az év ele-
jén készített ugyan egy felmérést, 
amelyből az derült ki, hogy a tavaly 
kiadott jegyek egynegyede maradt 
felhasználatlanul, azóta viszont már 
lejárt egy síszezon és a húsvéti ün-
nepek, tehát minden bizonnyal az 
akkorinál kevesebb vakációs jeggyel 
lehet számolni.

Nem kell Svájccal 
és Spanyolországgal 
versenyeznünk

Bíró Barna Botond arra is felhívta 
a fi gyelmet, hogy óriási hátrány, 
hogy a tömbmagyarságban élő 
turisztikai vállalkozók egy része 
csak magyar nyelven kommunikál. 
Fontosnak tartja, hogy románul és 
lehetőleg angolul is népszerűsítsék 
ajánlataikat. Egy másik hátrány, 
hogy a megyében működő turisz-
tikai irodák többsége arra szako-
sodott, hogy külföldi nyaralásokat 
ajánlanak a helybélieknek. Ez egy 

hiányosság, de lehetőség is, hogy 
külföldieknek közvetítsenek Har-
gita megyei turisztikai csomago-
kat. Ehhez viszont szükség van 
arra, hogy a sokszínű, de egymás-
tól függetlenül létező kínálatot ösz-
szedolgozzák 3–5 napos vagy akár 
kéthetes turisztikai csomagokká. 
Továbbá fontos, hogy a turisztikai 
vállalkozók együttműködjenek, er-
re vannak is már jó példák. 

A társulás elnöke leszögezte: nem 
kell Svájccal, Ausztriával, Spanyol-
országgal versenyeztetni Székely-
földet, hanem saját lehetőségeinket, 
egyedi kínálatunkat kell magas 
szintre emelni, ami más ugyan, de 
hasonlóképpen vonzó lehet a turis-
ták számára. A turizmusban nagy 
hagyományokkal rendelkező orszá-
goktól viszont megtanulhatjuk a 
módszereket, technikákat, hogy mi-
ként lehet csúcsra járatni a népsze-
rűsítést, kialakítani a szolgáltatási 
csomagokat.

Az együttműködés elhozza 
a sikert

A megyei illetékesek közben arra is 
fi gyelnek, hogy a Hargita megyei 
turisztikai kínálati csomagot ösz-
szefogó platformot, a Visit Harghita 
telefonos applikációt folyamatosan 
népszerűsítsék. Az alkalmazásban 
megtalálható szolgáltatások kö-
re rendszeresen frissül és bővül: 
a szálláshelyek, vendéglátó egy-
ségek, programok mellett immár 
a bankautomaták, taximegállók, 
gyógyszertárak listája is elérhető.

Bíró Barna Botondnak egyéb-
ként régi álma vált valóra azzal, 
hogy a Visit Harghita logója fel-
kerül a Hargita Gyöngye (Perla 
Harghitei) ásványvízpalackok 
címkéjére. „Keressük a hasonló 
együttműködéseket, várjuk a fel-
ajánlásokat, hogy közösen nép-
szerűsítsük saját turisztikai poten-
ciálunkat. Minden apró tett segít, 
hogy a végén elérjük a közös célt. 
A Hargita megyei turizmus sikerre 
van ítélve, ha együttműködünk és 

mindannyian az ügy mellé állunk” 
– fogalmazott.

Alkalmazkodva vészelték át 
ezt az időszakot

Nem panaszkodik az elmúlt idő-
szakra a Sepsiszentgyörgytől hét ki-
lométerre lévő, három évvel ezelőtt 
átadott Panorama Boutique Hotel 
menedzsere. Csillag Levente kiad-
ványunknak elmondta, a csoportok 
elmaradása ugyan bevételkiesést je-
lentett, de közben sok egyéni vendé-
gük érkezett. Február, március, áp-
rilis általában a céges csapatépítők 
időszaka, idén a járványhelyzet mi-
att az ilyen jellegű csoportos rendez-
vényeket nem lehetett megtartani. 
Emiatt sok foglalást visszamondtak 
vagy kénytelenek voltak átütemezni 
egy későbbi időpontra.

Viszont ami a járvány előtt hát-
rány volt – hogy a szálláshely vi-
szonylag távol esik a várostól –, 

most előnynek bizonyult, a vendé-
gek ugyanis szerették, hogy távol 
vannak a nyüzsgéstől, természetkö-
zelben, közvetlenül az erdő mellett. 
A szállodához egyhektáros erdő is 
tartozik, amit villanypásztorral, ke-
rítéssel vettek körül, így biztonságos 
sétálóhely. Szintén előnynek bizo-
nyult a medence, a jacuzzi, a dézsa. 
Míg eleinte csak reggelit kínáltak, 
ezt időközben bővítették, és most 
már teljes ellátást biztosítanak, á la 
carte vendéglőt működtetnek.

Csillag Levente nagyon fontosnak 
tartja az online jelenlétet, tapasztala-
tai szerint ugyanis a vendégek több-
sége a közösségi médiából szerzett 
tudomást a szálláshelyről, saját hon-
lapjukat is sokan látogatják. Szerinte 
ugyanakkor jó döntésnek bizonyult, 
hogy a tavaly nyár eleji lazítások 
után rögtön hatalmas árkedvezmény-
nyel rajtoltak, azóta sok a visszatérő 
vendégük. „Egyre jobban beindul a 
szezon, sok a foglalás, viszonylag jól 
átvészeltük ezt az időszakot” – össze-
gezte a rendhagyó időszakban szer-
zett tapasztalatait Csillag Levente.

„ Óriási hátrány, hogy 
a tömbmagyarságban élő 
turisztikai vállalkozók 
egy része csak magyar 
nyelven kommunikál.

Természeti, kulturális és gasztronómiai szempontból is 
gazdag vonzerővel rendelkezik Székelyföld, 
de turistacsalogatásban még fejlődnie kell a térségnek
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