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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Fél gőzzel beindult a turizmus, de 
még nem vagyunk azon a szinten, 
mint 2019-ben. Reménykedünk 
benne, hogy amint a rossz időjá-
rás elmúlik, az idegenforgalom is 
fellendül Tusnádfürdőn” – fogal-
mazott megkeresésünkre Molnár 
Ákos, a Tusnádfürdői Turisztikai 
Egyesület vezetője. Elmondása 
szerint a csoportos foglalások már 
elkezdődtek és a konferenciaturiz-
mus is újraindult Tusnádfürdőn, a 
vendéglátók pedig remélik, hogy a 
nyaralásukat egyénileg megszer-
vezőket meggyőzi a nyáron Tusnád 
vonzáskörzete. A tusnádfürdői 
szálláshelyeken a telítettség mér-
téke 20 és 60 százalék között mo-
zog, az üdülőtelepülés vonzerejét 
növeli az is, hogy nemrég 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 szá-
zalékos részarányt jelentő kül-
földi turizmus teljesen megszűnt 
Tusnádfürdőn, de a korlátozások 
lazításától azt várják, hogy újból 
érkeznek majd turisták Magyaror-
szágról, Németországból, Izraelből 
és a Moldovai Köztársaságból.

Több turistára számítottak

Az utóbbi hetekben még egy átlagos 
tavaszi szezonban mérthez volt ha-
sonló a foglalások száma Parajdon. 
Moldován László, a Sóvidék-Hegy-
alja Turisztikai Egyesület vezetője 
lapunknak elmondta, a vendég-
fogadásból élők remélik, ennek 
az az oka, hogy idén kitolódott az 
érettséginek és a tanév végének az 
időpontja. Számításaik szerint idén 
július 20-ától augusztus 20-áig fog 
tartani az idegenforgalmi főszezon 
Parajdon. A turisztikai egyesület 
vezetője azt is a járványhelyzet 
számlájára írja, hogy a nyaralásra 
készülők nem mernek hosszú táv-
ra tervezni, sokan csak két-három 
nappal az indulás előtt foglalnak 
szállást, és a foglalások hossza is 
3–4 napra rövidült a korábbi évek-
ben megszokott 7–8 napos átlaghoz 
képest. „Más években ilyenkor már 
rég le vannak foglalva a szállások. 
Szerintünk nem lesz jobb ez az év, 
mint a tavalyi. Többre vártunk, de 
azt a számot nem fogjuk elérni, 

mint tavaly, legfeljebb a közelében 
járunk majd. Mi sem tudjuk az okát, 
mind azt hittük, hogy most berob-
ban a turizmus Parajdon” – részle-
tezte sajnálkozva Moldován László. 
Parajdon egyébként nemrég meg-
nyílt a felújított wellnessközpont, 

hétfőn pedig a strand is, nyitva 
van a lepkeház is, továbbá teljesen 
felújították a sószorost is, így azon 
esős időben is végig lehet menni. 
Kikapcsolódási lehetőségek tehát 
vannak, de az idegenforgalom még-
sem indult be annyira, mint ameny-
nyire számítottak – jegyezte meg a 
turisztikai egyesület képviselője.

Várják az újabb lazításokat 
a vendéglátók

Amikor az időjárás engedi, jó a láto-
gatottság Szovátán, ahol már majd-
nem két hete látogatható a Medve-tó 
is. Picit gyengébb az idegenforga-

lom, mint a járvány előtti években 
ebben az időszakban, de a helyi 
vendéglátók ennek okát a csapadé-
kos időjárásnak tulajdonítják – tud-
tuk meg Bereczki Istvántól. A Szo-
vátai Turisztikai Egyesület vezetője 
elmondta, Szovátán jelenleg nagy-
jából 70–80 százalékos a foglalások 
mértéke, és határozottan érződik 
a korlátozások lazításának a hatá-
sa. 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 szálláshelye-
it működtető vállalkozók bíznak 
benne, hogy az idei szezon kitart 
legalább addig, amíg nyitva van a 
Medve-tó, egyelőre azonban még 
alig vannak szeptemberre foglalá-
sok. „Fél mindenki szerintem. Nem 
tudják, mi lesz akkor. Tavasszal is 
az volt, hogy csütörtöktől jöttek a 
foglalások hétvégére. Nem mertek 
jóval előbbre foglalni” – emlékezett 
vissza Bereczki István.

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

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Ellenőrzik a 
vészjelző szirénákat
Elkezdődött tegnap Székely-
udvarhelyen az a többnapos 
ellenőrző folyamat, melynek 
során elvégzik a városi vészjel-
ző szirénák karbantartását, a 
városi rendszer fejlesztését. A 
székelyudvarhelyi városháza 
kéri azoknak az ingatlanoknak 
a tulajdonosait, ügykezelőit, 
amelyekre ilyen készülékek 
vannak felszerelve, hogy 
segítsék a munkálatokat 
azzal, hogy engedélyezik a 
hozzáférést a műszaki csapat 
számára. A július 6–30. között 
zajló munkálat végén a teljes 
rendszert is ki fogják próbálni.

Könyvbemutató
Ma 18 órától könyvbemutató 
lesz a gyergyószentmiklósi 
Városi Könyvtárban: Édes ízek 
címmel Székelyföld első süte-
ményes könyvét mutatják be. 

Balázs Lajos előadása
A Honfoglalás előttől az Euró-
pai Unió utánig előadássorozat 
keretében július 9-én, pénte-
ken 18 órától dr. Balázs Lajos 
Cérna és tű (A paraszti világ 
szerelmi eposza) című könyvét 
mutatják be a csíkszeredai 
városháza dísztermében. A 
rendezvényre minden érdeklő-
dőt várnak.

Stradivari 
hegedűkoncert
Július végén 13 koncertből 
álló turnéra indul Alexandru 
Tomescu világhírű román 
hegedűművész, aki Stradivari- 
hegedűjével a gyimesbükki 
római katolikus templomban 
is fellép augusztus 6-án 19.30 
órától.  Idén Tomescu meghí-
vottja a spanyol Josu de Solaun 
zongoraművész lesz. Jegyeket 
online a blt.ro oldalon lehet 
vásárolni. 

Irtják a szúnyogokat 
Székelyudvarhelyen
Ma este szúnyogirtás kezdő-
dik Székelyudvarhelyen. A 
megbízott cég több helyszínen, 
csütörtökön és pénteken fogja 
végezni a beavatkozást. A 
rovarirtás 21 órakor kezdődik 
a következő helyszíneken: a 
városi strandon és környékén, 
a terelőúti vasúti sínek mentén 
lévő vizesároknál, a sétatéren, 
a Tomcsa-negyedben a Kü-
küllő-parton, az Árpád-patak 
mentén, valamint a Bethlen-ne-
gyedi parkban. A finom por-
lasztást használó, úgynevezett 
hideg ködös rovarirtó technikát 
két hét múlva, két egymást 
követő száraz napon meg kell 
majd ismételni. A városháza 
arra kéri a lakosokat, hogy 
kerüljék el az érintett városré-
szeket a beavatkozás 21 órás 
kezdetét követően.

• RÖVIDEN 

• A korlátozások lazítása, a járványhelyzet enyhülése 
és a nyáriasra fordult időjárás ellenére még nem rob-
bant be a turizmus a székelyföldi üdülőtelepüléseken. 
A foglalások száma ugyan növekszik, de a nyaralásra 
készülők közül sokan még mindig nem mernek előre 
tervezni, a szabadságuk megkezdése előtti napokban 
gondoskodnak szálláshelyükről.

Mobilapplikációval is bejárhatjuk Szovátát
Mobiltelefonon is tájékozódhatunk arról, hogy hova érdemes elmenni, mit 
érdemes megnézni a sós vizű Medve-tóról híres Szovátán. A Visit Sovata 
alkalmazás  segítségével kiválaszthatjuk, hogy rövid vagy hosszú távú sé-
tát szeretnénk tenni Szovátán és környékén. Az ajánlatok között szerepel 
a Medve-tavat és a különböző sós vizű tavakat összekötő sétány körbejá-
rása, de hosszabb túrák is. Az applikációban nemcsak szovátai sétákat, 
túrákat ajánlanak, hanem a környező települések, a környék természeti 
szépségeit is népszerűsítik. Aki kerékpárral szeretné végigjárni a Só útját, 
az is pontos térképet kap. A legnépszerűbb szálláshelyet, vendéglőket és 
szórakozóhelyeket is végig lehet nézni a Visit Sovata alkalmazásban, de 
ha szovátai pénzváltót, gyógyszertárat keresünk, ebben is útbaigazítást 
kaphatunk. Van egy Események menüpont is, ide töltik fel az időszerű  

rendezvényeket. (Simon Virág)

Turistákra várva
A nyárias idő ellenére nincs telt ház az üdülőtelepüléseken




