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LENDÜLETET ADHAT A RÉGIÓ IDEGENFORGALMÁNAK AZ ORSZÁGOS HELYREÁLLÍTÁSI TERV

Együtt a székelyföldi turizmusért

Közös a cél. Már számos expón népszerűsítette együtt Székelyföldet a három megye

Egyetlen célpontként hatá-
roznák meg a Székelyföldet a 
Kovászna, Hargita és Maros 
megyei idegenforgalomban 
érdekelt hatóságok, ugyanis így 
minden bizonnyal jobban be 
lehet vonzani a turistákat. Nagy 
reményeket fűznek az országos 
helyreállítási terv mentén lehív-
ható pénzekhez is.

 » BÍRÓ BLANKA

E lőrelépésként értékeli László 
Endre, a Székelyföld Turiszti-
kai Desztináció Menedzsment 

Klaszter (TDM) elnöke, hogy az or-
szágos helyreállítási tervbe (PNRR) 
bekerült a turizmus, a kulturá-
lisörökség-útvonalak létrehozásá-
ra lesz pénz. Kiemelte, Székelyföld 
eddig nem jelent meg a turisztikai 
minisztérium népszerűsítő anyaga-
iban, a különböző idegenforgalmi 
vásárokon is hiányzott ez a szelet. 
„A klaszter ernyőszervezetként a leg-
fontosabb feladatának tartja, hogy 
meghatározzák Székelyföldet, mint 
úti célt, ugyanakkor az általuk fon-
tosnak tartott romániai régiók felé is 
nyitnának, együttműködve a népsze-
rűsítés nagyobb léptékeiben” – fo-
galmazta meg kérdésünkre a klaszter 
elnöke. Hangsúlyozta, nagyon várják 
a turisztikai törvény megjelenését, 
amely keretet biztosít a turisztikai 

egyesületek működésére. Jelenleg a 
székelyföldi turisztikai egyesületeket 
önkormányzati pénzekből fi nanszí-
rozzák, a turisztikai desztináció me-
nedzsment lényege, hogy integrálja 
a magánszférát, és tanácsadóként 
az akadémiai szférát is. A törvény-
tervezetben az is benne van, hogy 
kikerül a fakultatív státuszból az ide-
genforgalmi illeték. „Fontos, hogy a 
szakmabelieknek, a vállalkozóknak 
legyen beleszólásuk abba, mire for-
dítják az illetékből befolyt összeget, 
ez a turizmus fejlesztését szolgálja. 
Ne ugorjanak bele egy Borvizek út-
ja-szerű projektbe, hogy aztán idővel 
romba dőljön az egész” – húzta alá 
László Endre.

A kocka el van vetve
„A magyarországi és a nyugati piac 
felé a legüzembiztosabb, ha Székely-
földet egyetlen desztinációként nép-
szerűsítik, hiszen például egy angol 
vendégnek terjedelmét tekintve még 
így is kis célpont” – vallja hasonló-
képpen Godra Árpád, a Kovászna 
Megye Turizmusáért Egyesület ügy-
vezető igazgatója. Kérdésünkre rá-
mutatott, a székelyföldi megyéknek 
turisztikai értelemben az a céljuk, 
hogy ne egy lábon álljanak, ne csak a 
belföldi turizmusból éljenek, hanem 
a fi zetőképes külföldi keresletnek 
is fogalmazzanak meg ajánlatokat. 
„Meg kell találni azt a kapcsot, tema-
tikát, ami össze tudja kötni a három 
megyét, ehhez a pénzt-paripát is meg 
kell teremteni, erre az uniós támo-

gatások megfelelőek” – fogalmazta 
meg az idegenforgalmi szakember.

„A székely megyék turisztikai 
szervezetei évek óta dolgoznak 
együtt, közösen képviselik a régiót 
a nagyobb – bukaresti, budapesti 
– turisztikai vásárokon – emlékez-
tetett kérdésünkre Szabó Károly, a 
Hargita Közösségi Fejlesztési Társu-
lás igazgatója. Hozzátette, bizonyos 
erők tiltakozása ellenére a Székely-
föld brand egyre inkább beivódott 
a köztudatba, a román sajtóban is 
egyre gyakrabban így jelenik meg. 
Ugyanakkor felhívta a fi gyelmet, 
hogy a turisták, a turistacsoportok 
régión belüli mozgatását az utazási 
irodák tudják piaci alapon megszer-
vezni. „Fejlődik az infrastruktúra, 
ezeknek a csomagoknak egyre jobb 
lesz a piaca, külföldön, belföldön 
egyaránt eladható történet lesz” 
– véli Szabó Károly. Meglátása sze-
rint Hargita megyében a természeti 
környezet adható el leginkább, erre 
minőségi szolgáltatásokat kell rá-
építeni, már sok nagyon jó kezde-
ményezés van. Hargita megyében 
600 hivatalosan működő szállás-
hely van, a többség a családbarát 
környezetre fekteti a hangsúlyt.

Szélesíteni kell a kínálatot
„Két Maros megyei célpont – Szo-
váta és Segesvár – kiemelkedik a 
régióból, Szováta önmagában a 
székelyföldi turizmus 25 százalékát 
hozza” – fejtette ki lapunknak Szőcs 
Levente, a Visit Maros Egyesület el-
nöke. Szováta ugyanakkor iskola-
példája annak, ahogy egy stratégiai 
befektető húzza maga után a többi 
vállalkozót, fejleszti a szakmai inf-
rastruktúrát. Szőcs Levente úgy 
véli, a belföldi turizmusban idén is 
óriási lesz a kereslet, még akkor is, 
ha a nagy versenytársak – Bulgária, 
Görögország – készülnek a járvány 
utáni nagy nyitásra. „Szélesíteni 
kell a kínálatot, segíteni a vállalko-
zókat, bővíteni a programkínálatot” 
– összegezte a teendőket az egyesü-
let vezetője. Aláhúzta, Maros megye 
Szeben, Brassó és Bihar megyék-
hez méri magát, és ahhoz, hogy az 
országos ötödik helyét megtartsa, 
tovább kell fejleszteni, erősíteni az 
online népszerűsítést. „Az orszá-
gos helyreállítási alapból lehívható 
támogatások növelik az esélyeket, 
majd gazdasági alapon, a keres-
let-kínálat tengelyében kell tervez-
ni” – szögezte le Szőcs Levente.

 » „A magyaror-
szági és a nyuga-
ti piac felé a leg-
üzembiztosabb, 
ha Székelyföldet 
egyetlen desz-
tinációként 
népszerűsítik, 
hiszen például 
egy angol ven-
dégnek terje-
delmét tekintve 
még így is kis 
célpont” – vallja 
Godra Árpád, a 
Kovászna Megye 
Turizmusáért 
Egyesület ügyve-
zető igazgatója. 
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Legalább az infl ációval emelik
a nyugdíjakat
Legalább az infl ációs rátával kiiga-
zítják jövőre a nyugdíjak összegét 
– ígéri Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter. Mint mondta, 2022-ben 
még a jelenlegi nyugdíjtörvény lesz 
hatályban, az új jogszabályi keretet 
jövő év végére fogadhatják el. „A 
jelenleg hatályos törvény lehetővé 
tette, hogy a tavalyi év végén a 
nyugdíjak 14 százalékos emeléséről 
döntsünk. Olyan körülmények 
között, hogy az új nyugdíjtörvény 
minden valószínűség szerint 2022 
végére készül el, jövőre a jelenlegi 
jogszabályi kerettel maradunk, és 
valószínűleg legalább az infl ációs 
rátával megemeljük a nyugdíja-
kat” – jelentette ki a hétvégén a 
munkaügyi tárca vezetője. Raluca 
Turcan beszélt ugyanakkor a nyug-
díjrendszerre nehezedő nyomásról, 
ami tovább fog nőni. „A társada-
lombiztosítási költségvetés hiánya 
most 16 milliárdra rúg. 2030-ig 
nagyjából 1,8 millióval többen 
mennek nyugdíjba, mint átlagban, 
mivel most éri el a nyugdíjkorhatárt 
az 1966–1969 közötti baby boom 
korosztálya. Így tovább nő a nyug-
díjrendszerre nehezedő nyomás” 
– fogalmazta meg a miniszter. „A 
rendszert ugyanakkor kegyetlen 
méltánytalanságok terhelik. A 
legkisebb és a legnagyobb nyugdíj 
közötti arány 1 a 100-hoz” – muta-
tott rá a tárcavezető. Jelezte: céljuk 
ezeknek a méltánytalanságoknak 
a csökkentése, a nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságának és kiszá-
míthatóságának biztosítása, az 
iratcsomók digitalizációja.
 
Florin Cîţu: csak becslés
a 3000 lejes minimálbér
A minimálbér-emelés „kiszámít-
ható és átlátható képlet” alap-
ján fog történni, ez szerepel az 
országos helyreállítási tervben 
(PNRR) is – jelentette ki Florin 
Cîţu miniszterelnök. A kormányfőt 
újságírók kérdezték a minap arról, 
hogy valóban 3 ezer lejre nőhet-e 
a minimálbér 2026-ra, ahogyan 
azt Cristian Ghinea európai uniós 
forrásokért felelős miniszter közöl-
te. Válaszában a miniszterelnök 
leszögezte, az Európai Bizottság 
nem szabja meg, hogy mennyivel 
kell emelni a minimálbért, csak 
azt követeli meg, hogy az eme-
lések „kiszámítható és átlátható 
képlet” alapján történjenek. „Az 
egy becslés, hogy 2026-ra 3000 lej 
lesz a minimálbér. Ennél sokkal 
fontosabb, hogy miként jutunk 
oda, nem szabad évente változ-
tatni a kiszámolásához használt 
képletet, és mi ezt foglaltuk bele 
az országos helyreállítási tervbe” 
– mondta. A kormányfő jelezte 
egyúttal, hogy a munkaügyi 
minisztérium már elkezdte az 
egyeztetéseket a témáról a szak-
szervezetekkel és a munkáltatói 
szövetségekkel. Rekordgyorsan kimerült a háztar-

tási gépek roncsprogramjának 
második szakaszára kiutalt 30 mil-
lió lejes keret, 35 perccel a péntek 10 
órai rajt után már hiába próbálkoztak 
voucher generálásával a regisztrált 
felhasználók. „A televíziók, laptopok 
és táblagépek megvásárlásának szen-
telt második szakasz megnyitása után 
35 perc alatt kimerült a 30 millió lejes 
keret” – tájékoztatott pénteki közlemé-
nyében a roncsprogramot lebonyolító 

Környezetvédelmi Alap (AFM). Közöl-
ték egyúttal, hogy a pénteken generált 
vásárlási utalványokat ma aktiválják, 
addig zajlik a jóváhagyási folyamat.

Mint ismeretes, a támogatás akkor 
jár, ha az új gépet vásárlók leadnak 
egy régi eszközt. Azok, akik televíziót 
kívánnak vásárolni, beadhatnak egy 
régi készüléket, laptopok és táblagé-
pek vásárlása esetén pedig vagy régi 
személyi számítógépet kell leadni, 
vagy a programban szereplő más ház-

tartási gépet, régi laptopon és táblagé-
pen kívül. A legalább E energiahaté-
konysági osztályba tartozó televíziók 
vásárlását 400 lejjel, a laptopok be-
szerzését 500 lejjel, táblagépek vásár-
lását 300 lejjel támogatják.

A háztartási gépek roncsprogramja 
május 14-én indult, a regisztráció egy 
héten át zajlott. A programra összesen 
75 millió lejt különítettek el, ami csak-
nem kétszerese a 2019-ben kiutalt 40 
millió lejes keretnek. (B. E.)

Sokan vásárolnának laptopot, tévét vagy táblagépet

 »  A televíziók 
vásárlását 400 
lejjel, a laptopok 
beszerzését 500 
lejjel, táblagé-
pek vásárlását 
300 lejjel támo-
gatják.

 1 euró       4,9228
1 dollár      4,0636
 1 svájci frank 4,4939
1 font sterling 5,7405
100 forint 1,4192

Valutaváltó




