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TURIZMUSRA, MÚZEUMOKRA IS JUT PÉNZ A HELYREÁLLÍTÁSI TERVBŐL

Kulturális utak Erdélyben 
Kulturálisörökség-útvonalak 
létrehozására, a totalitárius 
rendszerek, valamint az er-
délyi nemzetiségek bemuta-
tására is jut 200 millió euró 
az országos helyreállítási 
tervből.

 » BÍRÓ BLANKA

M egtaláltuk a módját, 
hogy a kulturális örök-
ségvédelem is bekerül-

jön az országos helyreállítási 
tervbe (PNRR) – jelentette be 
csütörtökön a zabolai Mi-
kes-kastélyban Hegedüs Csilla.
Az európai alapok minisz-
tériumának államtitkára a 
Székelyföld Turisztikai Desz-
tináció Menedzsment Klaszter 
(TDM) kibővített vezető taná-
csi gyűlésén tartott előadást. 
Rámutatott: először úgy tűnt, 
semmilyen kultúrához, örök-
ségvédelemhez köthető eleme 
nem lehet az országos helyreál-
lítási tervnek, mert az Európai 
Bizottság úgy döntött, azt az 
országjelentés alapján kell ösz-
szeállítani. „Fontosnak tartot-
tuk, hogy megtaláljuk a módját, 
kapaszkodókat kerestünk, arra 
hivatkoztunk, hogy hatalmas 
különbségek vannak a régiók 
vagy az egyes térségek fejlődése 
között, a felzárkóztatásra kelle-
nek a befektetések, fejlesztések. 
Úgy tűnik, az EB elfogadta az 
érveinket, hétfőn le is adtuk a 
terveket” – tájékoztatta a részt-
vevőket Hegedüs Csilla.

Mint részletezte, ennél a feje-
zetnél 200 millió euró lesz elér-
hető, és három nagy csomagot 
dolgoztak ki: kulturálisörök-
ség-útvonalak létrehozása, a 
totalitárius rendszerek, vala-
mint az erdélyi nemzetiségek 
bemutatása. Tizenkét kulturá-
lisörökség-útvonalat terveznek, 
ezek között Erdélyben a legfon-
tosabb a Kastélyok útja, a Kú-
riák útja és a Szent László-út. 
Hegedüs Csilla hangsúlyozta, 
ezenkívül lesz még többek kö-

zött a fatemplomok, a moldvai 
kolostorok, a római kasztru-
mok, a Duna-delta útja is, kettő 
pedig nem köthető az épített 
örökséghez, tervezik a bor és a 
gasztronómia útját is.

A Kastélyok útjáról szólva az 
államtitkár kifejtette, ebben a 
stádiumban harminc kastély 
kerül be a programba, de ezt to-
vább lehet majd bővíteni, akár 
más uniós alapokat felhasználva 
is. A kulturális, valamint a turisz-
tikai minisztériummal, az önkor-
mányzatokkal egyeztetnek, hogy 
első körben melyik harminc 
kastély kerül fel az útvonalra, és 
akkor megkezdődik a tulajdon-
képpen turisztikai projekt. Kas-
télyonként 50 ezer eurót szánnak 
az értékek digitalizációjára, mar-
ketingstratégiára.

Elhangzott, a Regionális Ope-
ratív Program, a magyar állam 
támogatásával is újultak meg 
kastélyok, de egyenként küzde-
nek a turistákért, ha megvalósul 
az útvonal, a vendégek többna-
pos programot tudnak erre épí-
teni. Hegedüs Csilla elmondta, 
mintaként szolgált számára, 
amikor tavaly a háromszéki 
kastélytulajdonosok összefog-
tak, és csomagban kínálták a 
szolgáltatásaikat. A Kúriák útja 

hasonló elv szerint szerveződik, 
mintegy húsz kúriát vonnak be 
nemcsak Székelyföldről, hanem 
Közép-Erdélyből és Partiumból 
is. Fontos eleme a programnak, 
hogy néhány épület felújításá-
ra is lehet lehívni támogatást. 
A Szent László-út öt éve magyar 
állami támogatással épült ki, lesz 
lehetőség „pályára helyezni”.

„Az a célunk, hogy 2021-hez 
képest 2026-ra 50 százalékkal 
növeljük a külföldről érkező tu-
risták számát, pörgessük a bel-
földi turizmust is, és növeljük a 
vendégéjszakák számát. Azzal 
érveltünk az Uniónak, hogy ez-
zel munkahelyek jönnek létre, 
elsősorban a vidéki fi ataloknak, 
piacot teremtünk a helyi érté-
keknek, termékeknek, cégek-
nek” – sorolta az államtitkár.

Arra is kitért, hogy a tota-
litárius rendszerek és erdélyi 
nemzetiségek bemutatásánál 
különböző múzeumok népsze-
rűsítésére, akár létrehozására 
lesz lehetőség.

Mint ismeretes, az országos 
helyreállítási tervet hétfőn 
küldték el az Európai Bizott-
ságnak, következik két hónap 
tárgyalás, egyeztetés, ezt kö-
vetően lehet majd elkezdeni a 
tulajdonképpeni munkát.

H I R D E T É S

 » ANTAL ERIKA

Egyes járatok ritkulnak, az is-
mert légi szolgáltatókkal párhu-

zamosan pedig újabbak jelennek 
meg a marosvásárhelyi Transilva-
nia repülőtéren. Jövő héttől Török-
országba indul járat, már közzé is 
tették az utazási feltételeket: ko-
ronavírus elleni oltási igazolással, 
negatív teszttel, illetve olyan or-
vosi igazolással lehet belépni az 
országba karanténkötelezettség 
nélkül, ami igazolja, hogy az utas 
már átesett a koronavírus-fertőzé-
sen. Ugyancsak jövő héttől indul 
újra a korábban a világjárvány mi-
att szüneteltetett Menningen/Nyu-
gat-München-járat. A dortmundi 
viszont eddig sem állt le, az utasok 
nemcsak Németországba, hanem 
Hollandiába és Belgiumba is utaz-
tak munkavállalás céljából. Június 
végétől újraindul az ugyancsak fel-
függesztett budapesti járat, egyelő-
re heti két alkalommal. Viszont a 
járvány angliai súlyosbodása miatt 
a lutoni heti kétszer közlekedő já-
ratát heti egy alkalomra csökken-
tette a légitársaság, így most csak 
vasárnap utazhatnak Londonba 
azok, akik a szigetországba tarta-
nak, szerdán egyelőre nem.

Újdonságnak számít, hogy az 
évekkel korábban működött, Ma-
rosvásárhely–Róma közötti járatot 
július elsejétől heti három alka-
lommal újra elindítják, illetve egy 
légitársaság Egyiptomba is repülő-
járatot indít Marosvásárhelyről. 

Lapcsaládunk érdeklődésére 
Peti András, a marosvásárhelyi 
Transilvania repülőtér igazgatója 
elmondta, folyamatosak a tárgya-
lások a különböző légitársaságok 
képviselőivel. Arra a kérdésünkre, 
hogy milyen útvonalakra számít-
hat még az utazóközönség, Peti 
András annyit mondott, a ko-
rábban már működő spanyol- és 
franciaországi járatokat szeretnék 
újraindítani, de ez nem annyira az 
itteni repülőtértől, inkább azoktól 
a légitársaságoktól függ, amelyek 
folyamatosan fi gyelik, hogy az 
egyes régiók részéről mely célál-
lomások iránt a legnagyobb az ér-
deklődés. „Ha beindítanak egy-egy 
új járatot, mint a júliusban induló 
Marosvásárhely és Róma közöttit, 
az első egy-két hétben tesztelik a 
piacot, mérik, hogy mekkora az 
igény ez iránt a célállomás iránt, 
érdemes-e még újabb olaszországi 
desztinációkra indítani repülőjára-
tot” – mondta az igazgató.

Új járatok Marosvásárhelyről

 » B. E.

A nyugdíjkorhatár fokozatos 
kiegyenlítését helyezte kilá-

tásba Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter, elmondása szerint a 
kormány tervei szerint a jövő-
ben a nőknek és a férfi aknak is 
65 éves korukig kellene dolgoz-
niuk. A munkaügyi tárca veze-
tője a Digi24 hírtelevízió szerda 
esti műsorában emlékeztetett, 
a jelenleg hatályos nyugdíjtör-
vény előírja a nyugdíjkorhatár 
fokozatos kiegyenlítését 2030-ig. 
„Jelenleg a nők nyugdíjkorhatá-
ra 61,7 év, jövőre több lesz. Év-
ről évre több, 2030-ig, ahogyan 
a hatályos jogszabály előírja, 
egyenlő lesz a nők és férfi ak 
nyugdíjkorhatára” – magyarázta 
a miniszter. Aláhúzta egyúttal: a 
cél a korhatár kiegyenlítése, de 
semmiképp nem akarják a nyug-

díjkorhatárt 65 év fölé emelni. 
Ami a készülő nyugdíjtörvényt 
illeti, Raluca Turcan azt mondta, 
hogy várhatóan 2022 végére sike-
rül véglegesíteni, ezt vállalták az 
országos helyreállítási tervben 
is (PNRR). 2023-ra eközben a hi-
vatalos várakozás szerint sikerül 
digitalizálni a nyugdíjrendszert, 
erre a helyreállítási terv 100 mil-
lió lejt irányoz elő.

Florin Cîţu kormányfő csütör-
tökön, amikor arról kérdezték, 
hogy a PNRR-be foglalt reformok 
előírják-e a magas és közepes 
nyugdíjak befagyasztását, közöl-
te: az alacsony összegű nyugdí-
jak növelése képezi a prioritást, 
ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a többi nyugdíj egyáltalán nem 
nő. „Azt azonban garantálom, 
hogy nem lesznek ad hoc nyug-
díjemelések” – szögezte le a mi-
niszterelnök.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Májusban több mint 10 190 
új gépjárművet írtak for-

galomba Romániában, ami 18,7 
százalékkal meghaladja az egy 
évvel korábban regisztrált szin-
tet – közölte a gépjárművezetői 
jogosítványokat kibocsátó és 
járműbejegyzési hivatal (DRP-
CIV). A most közzétette adatso-
rok szerint májusban beíratott 
új járművek között 8221 sze-
mélygépkocsi volt, és ez közel 
15 százalékos növekedést jelent 
2020 májusához viszonyítva. 
A májusban értékesített új au-
tók listáját a Dacia vezeti 1890 

bejegyzett járművel, majd a 
Škoda (877), a Renault (744), a 
Ford (590) és a Toyota (531) kö-
vetkezik.

 Az év első öt hónapjában 
ugyanakkor 9,1 százalékkal, 
35 845-re csökkent a forgalomba 
helyezett új személygépkocsik 
száma a tavalyi év azonos idő-
szakához mérten, míg a szintén 
új haszongépjárművek esetében 
28,4 százalékos növekedést je-
gyeztek. Január és május között 
a forgalomba helyezett használt 
személygépkocsik száma elérte 
a 167 101-et, ami 7,8 százalékos 
növekedésnek felel meg éves 
összevetésben. 

Egyenlő nyugdíjkorhatár

A Dacia a legnépszerűbb
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Pénzek a Szent László-örökség útra. Képünkön a lovagkirály síremléke 
a nagyváradi várban




