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A korlátozások lazítása, a 
járványhelyzet enyhülése és 
a nyáriasra forduló időjárás 
ellenére még nem robbant be 
az idegenforgalom a székely-
földi üdülőtelepeken. Bár a 
foglalások száma növekszik, 
de a nyaralásra készülők 
közül sokan még mindig nem 
mernek előre tervezni, a sza-
badságuk megkezdése előtti 
napokban gondoskodnak 
szálláshelyükről.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

„F élgőzzel beindult a tu-
rizmus, de még nem va-
gyunk azon a szinten, 

mint 2019-ben. Reménykedünk 
benne, hogy amint a rossz időjárás 
elmúlik, az idegenforgalom is fel-
lendül Tusnádfürdőn” – fogalma-
zott megkeresésünkre Molnár Ákos, 
a Tusnádfürdői Turisztikai Egyesü-
let vezetője. Elmondása szerint a 
csoportos foglalások már elkez-
dődtek, és a konferenciaturizmus 
is újraindult a Hargita megyei für-
dővárosban, a vendéglátók pedig 
remélik, hogy a nyaralásukat egyé-
nileg megszervezőket meggyőzi a 
hegyvidéki üdülőtelep és környeze-
te. A tusnádfürdői szálláshelyeken 
a telítettség mértéke 20 és 60 száza-
lék közt mozog, az üdülőtelepülés 
vonzerejét növeli az is, hogy nem-
rég megnyílt a wellnessközpont, 
ugyanakkor abban is bíznak, hogy 
ez majd a nyárias idő lejártával is 
forgalmat  hoz a helyi panziókban. 
Molnár Ákos arról is tájékoztatott, 
hogy a járvány miatt a mintegy 10 

A LAZÍTÁSOK ÉS A NYÁRIAS IDŐ ELLENÉRE MÉG NINCS TELT HÁZ AZ ÜDÜLŐHELYEKEN, SOKAN NEM MERNEK ELŐRE TERVEZNI

Félgőzzel indult be a turizmus a Székelyföldön

Kiszámíthatatlanabb a turisztikai idény, mint más években. Sokan csak az indulás előtti 
napokban mernek szállást foglalni

 » „Más évek-
ben ilyenkor már 
rég le vannak 
foglalva a szállá-
sok. Szerintünk 
nem lesz jobb 
ez az év, mint a 
tavalyi. Mi sem 
tudjuk az okát, 
mind azt hittük, 
hogy most be-
robban a turiz-
mus Parajdon” 
– részletezte 
sajnálkozva Mol-
dován László.

százalékos részarányt jelentő külföldi 
turizmus teljesen megszűnt Tusnád-
fürdőn, de a korlátozások lazításától 
azt várják, hogy újból érkeznek majd 
turisták Magyarországról, Németor-
szágból, Izraelből és a Moldovai Köz-
társaságból.

Több turistára számítottak
Az utóbbi hetekben még egy átlagos 
tavaszi szezonban mérthez volt ha-
sonló a foglalások száma Parajdon. 
Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja 
Turisztikai Egyesület elnöke vezetője 
lapunknak elmondta, a vendégfo-
gadásból élők remélik, ennek az az 
oka, hogy idén kitolódott az érettségi-
nek és a tanév végének az időpontja. 
Számításaik szerint idén július 20-tól 
augusztus 20-ig fog tartani az ide-

genforgalmi főszezon a sóbányájáról 
híres Hargita megyei településen. A 
turisztikai egyesület vezetője azt is a 
járványhelyzet számlájára írja, hogy 
a nyaralásra készülők nem mernek 
hosszú távra tervezni, sokan csak két, 
három nappal az indulás előtt foglal-
nak szállást, és a foglalások hossza is 
3–4 napra rövidült a korábbi években 
megszokott 7–8 napos átlaghoz ké-
pest. „Más években ilyenkor már rég 
le vannak foglalva a szállások. Szerin-
tünk nem lesz jobb ez az év, mint a ta-
valyi. Többre vártunk, de azt a számot 
nem fogjuk elérni, mint tavaly, legfel-
jebb a közelében járunk majd. Mi sem 
tudjuk az okát, mind azt hittük, hogy 
most berobban a turizmus Parajdon” 
– részletezte sajnálkozva Moldován 
László. Parajdon egyébként nemrég 

megnyílt a felújított wellnessközpont, 
hétfőn pedig a strand is, nyitva van a 
lepkeház is, továbbá teljesen felújítot-
ták a sószorost is, így azon esős idő-
ben is végig lehet menni. Kikapcso-
lódási lehetőségek tehát vannak, de 
az idegenforgalom mégsem indult be 
annyira, mint amennyire számítottak 
– jegyezte meg a turisztikai egyesület 
képviselője.

Várják az újabb lazításokat 
a vendéglátók
Amikor az időjárás engedi, jó a látoga-
tottság Szovátán, ahol már majdnem 
két hete látogatható a Medve-tó is. Pi-
cit gyengébb az idegenforgalom, mint 
a járvány előtti években ebben az idő-
szakban, de a helybéli vendéglátók 
ennek okát a csapadékos időjárásnak 
tulajdonítják – tudtuk meg Bereczki 
Istvántól. A Szovátai Turisztikai Egye-
sület vezetője elmondta, Szovátán 
jelenleg nagyjából 70–80 százalékos 
a foglalások mértéke, és határozottan 
érződik a korlátozások lazításának a 
hatása. Abban reménykednek, hogy 
a hónap közepétől újabb lazítások 
lesznek, jelenleg ugyanis legfeljebb 
75 százalékos telítettséggel működ-
hetnek a szálláshelyek, és ezt csak 
akkor léphetik túl, ha minden ven-
dég be van oltva koronavírus ellen. 
Tapasztalata szerint azonban ilyen 
helyzet soha nem fordult még elő. Az 
üdülőtelepülés szálláshelyeit működ-
tető vállalkozók bíznak benne, hogy 
az idei szezon kitart legalább addig, 
amíg nyitva tart a Medve-tó, egyelőre 
azonban még alig vannak szeptem-
berre foglalások. „Fél mindenki sze-
rintem. Nem tudják, mi lesz akkor. 
Tavasszal is az volt, hogy csütörtöktől 
jöttek a foglalások hétvégére. Nem 
mertek jóval előbbre foglalni” – emlé-
kezett vissza Bereczki István.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az idén 7,4 százalékkal, jövőre 
4,9 százalékkal bővül Románia 

gazdasága – közölte az Európai Bi-
zottság a tegnap közzétett nyári idő-
közi gazdasági előrejelzésében. Ez 
számottevő javulást jelent az előző, 
májusi jelentéshez képest, amelyben 
erre az évre 5,1, jövőre 4,9 százalékos 
gazdasági növekedést vetített előre 
az EB. A jelentése szerint ugyanakkor 
idén 3,2 százalékos, jövőre 2,9 száza-
lékos éves infl ációra számíthatunk 
Romániában. Májusban erre az évre 
még 2,9 százalékos, jövőre 2,7 száza-
lékos pénzromlást valószínűsítettek.

A friss prognózis szerint amúgy 
európai uniós szinten is a vártnál 
valamivel gyorsabb fellendülés 
várható, mivel az év első negyed-
évében a gazdasági tevékenység 
meghaladta a várakozásokat, és 
a javuló egészségügyi helyzetnek 
köszönhetően a második negyedév-
ben felgyorsult a koronavírus-jár-
vány megfékezésére vonatkozó 
korlátozások feloldása. Paolo Gen-
tiloni gazdaságpolitikai biztos a 
prognózist ismertetve elmondta: 

a nyári időközi gazdasági előrejel-
zés szerint az Európai Unió és az 
euróövezet gazdasága az idén 4,8 
százalékkal, 2022-ben pedig 4,5 
százalékkal fog bővülni. A tavasz-
szal közzétett előző előrejelzéshez 
viszonyítva az idei évre az Unióban 
0,6 százalékkal, az euróövezetben 
0,5 százalékkal nagyobb növeke-
dést várnak, míg 2022-re mindkét 
területen kis mértékben, 0,1 száza-
lékkal javították a prognózist – kö-
zölte az uniós biztos.

Az előrejelzések szerint a reál-GDP 
2021 utolsó negyedévében mind az 
EU-ban, mind az euróövezetben 
visszatér a válság előtti szintre. Az 
euróövezet esetében ez egy negyed-
évvel előbb következik be a tavaszi 
előrejelzésben vártnál.

Paolo Gentiloni elmondta: a növe-
kedés várhatóan erősödni fog, mivel 
az év első negyedévében a gazdasági 
tevékenység meghaladta a várakozá-
sokat, illetve azért, mert a koronaví-
rus megfékezését célzó stratégia és 
a védőoltások beadása terén elért 
előrelépés az új fertőzések és kórházi 
kezelések számának csökkenéséhez 
vezetett.

A növekedés fő mozgatórugói nagy 
valószínűséggel a magánfogyasz-
tás és a beruházások lesznek, amit 
a gazdasági tevékenységgel párhu-
zamosan várhatóan átalakuló fog-
lalkoztatás is segít majd. Az EU fő 
kereskedelmi partnereinek erőteljes 
növekedése jótékony hatással lesz 
az uniós áruexportra, míg a szolgál-
tatásexportot továbbra is visszavetik 
majd a nemzetközi turizmust gátló, 
még meglévő korlátozások.

Paolo Gentiloni szerint a korona-
vírus-járvány utáni helyreállítást 
segítő uniós alap előreláthatólag je-
lentős mértékben hozzájárul majd 
a növekedéshez. Az uniós pénzügyi 
eszköz által generált teljes vagyon 
az előrejelzés távlatában az EU 
2019-es reál-GDP-jének 1,2 százalé-
ka körül valószínűsíthető. Az idei 
és a jövő évre vonatkozó inflációs 
előrejelzés az uniós bizottság szin-
tén felfelé módosította.

A vártnál gyorsabb és nagyobb lehet a román gazdaság helyreállása

 » A növekedés 
fő mozgatórugói 
nagy valószínű-
séggel a magán-
fogyasztás és 
a beruházások 
lesznek, amit 
a gazdasági 
tevékenységgel 
párhuzamosan 
várhatóan átala-
kuló foglalkozta-
tás is segít majd. 

Nem változott a román alapkamat

A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa tegnapi monetáris politikai 

ülésén változatlanul 1,25 százalékon tartotta a román alapkamatot, 

amely így továbbra is a történelmi mélypontnak számító szinten ma-
rad. A jegybank a kereskedelmi bankok kötelező lej és valuta tartalék-
rátáját sem módosította. Mint ismeretes, a román alapkamat január 

óta változatlan, akkor az igazgatótanács 25 bázisponttal csökkentette 
1,50 százalékról. Májusban 3,8 százalékra gyorsult a román éves inflá-
ciós ráta, miután áprilisban 3,2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak 
éves összevetésben. A román jegybank az idén év végén 4,1 százalé-
kos inflációra számít, miután májusban újból felfele módosította 0,7 
százalékponttal a prognózisát. Előzőleg március közepén is 0,9 szá-
zalékponttal emelte az idei várakozását az eredetileg prognosztizált 
2,5 százalékhoz képest. A jegybank előrejelzése szerint a fogyasztói 
árindex 2022-ben várhatóan 3 százalékra mérséklődik.




