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H I R D E T É S

TAVALY 73 SZÁZALÉKKAL ESETT VISSZA A NEMZETKÖZI TURIZMUS, ÉS IDÉN SEM ÍGÉRKEZIK SOKKAL JOBB ÉV

Koronahatás: időutazáson az idegenforgalom
A 80-as évek szintjére zuhant 
a nemzetközi turizmus: a 
koronavírus elleni oltások 
hoznak némi lendületet az 
idei év második felében, ám 
nem lesz gyors a helyreállás, 
2023 előtt biztosan nem áll 
vissza a pandémia előtti 
állapot.

 » BÁLINT ESZTER

N éhány nyugati piacot le-
számítva idén is a tava-
lyi szinten fog stagnálni 

a külföldi turisták száma, ami 
akár 2400 milliárd dolláros kárt 

is okozhat a világ idegenforgal-
mának – derül ki az ENSZ által 
szerdán közzétett elemzésből. Az 
ENSZ Kereskedelmi és Fejlesz-
tési Konferenciája (UNCTAD) 
és a Turisztikai Világszervezet 
(UNWTO) által készített jelen-
tés is hangsúlyozza, hogy a 
koronavírus elleni oltás és a 
Covid-igazolványok életfon-
tossággal bírnak a nemzetkö-
zi turizmusba vetett bizalom 
helyreállításában, hiszen az 
idegenforgalom jelentős bevé-
teleket generál számos ország 
számára. Példaként a kis sziget-
országokat emelik ki, amelyek 
esetében a turizmusra épül a 
munkaerőpiac is.

Az elemzés emlékeztet, 2020-
ban a külföldi turisták érkezé-
se 73 százalékkal zuhant meg 
a 2019-es szinthez mérten, ami 
2400 milliárd dolláros kiesést 
jelent az idegenforgalomban és 
az azzal kapcsolatban álló gaz-
dasági ágazatokban.

„A kilátások az idei évre sem 
jobbak. Az első három hónap 
ismét gyenge volt, nemigen 
utaztak az emberek. A vára-
kozások szerint az év máso-
dik felében lehet valamilyen 
szintű fellendülés, legalább-
is Észak-Amerikában és Eu-
rópában” – idézte a Reuters 
hírügynökség Ralf Peterst, az 
UNCTAD elemzéseket készítő 

osztályának igazgatóját, aki 
egyértelműen úgy gondolja, 
hogy az oltásoknak köszönhe-
tő a fellendülés.

Az ENSZ elemzése szerint a 
2021-es évben három forgató-
könyv valószínű, amelyek sze-
rint a külföldi turisták érkezése 
60 és 75 százalék közötti visz-
szaesést fog mutatni a korona-
vírus-világjárvány begyűrűzése 
előtti szinthez képest, ez pedig 
1700 és 2400 milliárd dollár kö-
zötti veszteséget generál majd.

„A nemzetközi turizmus te-
rén a 30 évvel ezelőtti szinten 
vagyunk, vagyis gyakorlatilag 
visszatértünk a 80-as évekbe… 
Nagyon sok munkahely van 

veszélyben” – kongatta meg a 
vészharangot Zoritsa Urosevic, 
az UNWTO képviselője, aki 
szerint a 2019-es eredményeket 
csak 2023 után tudja produkál-
ni a nemzetközi turizmus.

Sandra Carvao, a Turisztikai 
Világszervezet elemzéseket 
készítő osztályának igazgatója 
ugyanakkor azt mondja, eltérő 
lesz a fellendülés a különböző 
régiókban, a különböző orszá-
gokban. Meglátása szerint az 
Európai Unióban csütörtöktől 
bevezetett digitális Covid-iga-
zolvány jelenti mostanáig az 
egyetlen kísérletet az idegen-
forgalom regionális összehan-
golására.

Újra munkához látnának.  A mofetta épületét kellene először befejezni, ehhez támogatást kértek
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 » KOVÁCS ATTILA

T izenkét éve áll félkész ál-
lapotban a Hargita megyei 

Büdösfürdőn tervezett mofetta 
épülete, a Hargita megyei ön-
kormányzatnak viszont most 
feltett szándéka befejezni a 
munkálatokat, és a létesítmény 
működtetésére is vannak elkép-
zelései. Ehhez a magyarországi 
Mátraderecske község példá-
ját kívánják felhasználni, ahol 
szintén van gyógygázfürdő és 
egészségügyi központ.

Az új mofetta és kezelőköz-
pont alapjául szolgáló épületet 
még 2009-ben húzták fel a ko-
rábban sűrűn látogatott és a leg-
jobb hatásúnak tartott kis mofet-
ta helyére, megszüntetve ezzel 
annak használati lehetőségét. A 
Regionális Fejlesztési és Turisz-
tikai Minisztérium és a megyei 
tanács által biztosított támoga-
tás akkor csak a betonalap és a 
szerkezetkész faépület elkészí-
tésére, valamint a nyílászárókra 
volt elég, a belső tér kialakításá-
ra, felszerelésére már nem. Így 
azóta használatlanul áll, állaga 
romlik. 2012-ben Csíkszentimré-
nek adták át az épületet, amely-

nek befejezésére nem volt pénze 
a községnek, így hosszú távra 
bérbe adta egy vállalkozónak az-
zal a céllal, hogy az elkészítse és 
működtesse a létesítményt. Mi-
vel ez elmaradt, 2016-ban a köz-

ség visszavette az ügykezelést, a 
szerződést felbontották. Tavaly a 
megyei önkormányzat Csíkszent-
imrével és a megyei kórházzal 
próbált együttműködési szerző-
dést kötni a hasznosítás érdeké-

ben, de ennek a törvényes jogi 
kereteit nem sikerült megtalálni.

Borboly Csaba, a Hargita me-
gyei közgyűlés elnöke most úgy 
gondolja, hármas együttműkö-
dési egyezményre van szükség 

Csíkszentimre és Mátraderecske 
község, valamint a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház kö-
zött. „A büdösfürdői mofetták 
fejlesztése érdekében az Orszá-
gos Beruházási Társasághoz 
(CNI) még tavaly augusztusban 
finanszírozási kérelmet nyúj-
tottunk be a meglévő épület 
befejezésére. Ugyanakkor fel-
mérés készült a kolozsvári Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem 
segítségével, amelynek az ered-
ményét tanulmányba foglaltuk, 
valamint a magyarországi Mát-
raderecskével közös pályázati 
partnerségnél is felhasználjuk, 
amellyel átvesszük a község 
jó példáit” – számolt be ér-
deklődésünkre a fejlemények-
ről Borboly. Mint elmondta, a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház Büdösfürdőn működ-
tethetne orvosi rendelőket heti 
1-2 órában, de ott nem csak fi-
zioterápiás helyiség, hanem 
akár egy egészségügyi központ 
is kialakítható, a szentegyházi 
központhoz hasonlóan. „Ez a 
térség lakóinak, az ide látogató 
vendégeknek fontos egészség-
ügyi szolgáltatás lenne” – vá-
zolta az elnök.

Magyarországi partnerrel épülhet meg a mofetta Büdösfürdőn




