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Nagykövettoborzó
Turisztikai vállalkozásokat segítő programot indítanak

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

Udvarhelynek van értéke, 
van mit megmutatnia ma-
gából, és érdemes ezeket 

megnézni – mondta Pálfi  Kinga, 
Székelyudvarhely alpolgármestere 
a programot beharangozó csütörtö-
ki sajtótájékoztatón. „Az új projekt 
célja, hogy azok az emberek, akikre 
amúgy is büszkék vagyunk, akik a 
városért már tettek, visszakapcso-
lódjanak a városhoz, ezáltal olyan 
szemléletet is közvetítsenek, ami 
által idecsalogatnak másokat” – fo-
galmazott. A város idegenforgalmát 
főként magyarországi turisták láto-
gatásai biztosították eddig, de a ko-
ronavírus-világjárvány idején ez is 
megcsappant. Ezt nem csak vissza-
hozni, bővíteni is kell, hiszen „an-
nál biztosan többek vagyunk, mint 

hogy csak a magyarországi turisták 
lássák és élvezzék az általunk nyúj-
tott lehetőségeket” – tette hozzá.

Taktikát váltanak

A nagykövetprogram ötletét az a 
felismerés adta, hogy a városban 
történő programok, szolgáltatások 
népszerűsítésére irányuló eddigi 
próbálkozások nem jutottak el a po-
tenciális turistákhoz, mert nem vol-
tak elég személyesek, mondta Orbán 
Melinda, a Szinfotour és Tourinfo ve-
zetője. A kezdeményezéshez csatla-
kozók ezt a szerepet töltenék be, gya-
korlatilag egyéni reklámkampányt 
folytatnának a városért. Székely-
udvarhely nagykövete bárki lehet, 
aki innen elszármazott, és vállalja 
a helyi turisztikai vállalkozások, 
szolgáltatások, látványosságok be-
mutatását saját ismeretségi körében. 
„Fölmerült több név is, akiket a kö-

zeljövőben ez ügyben megkeresünk, 
de jelentkezőket is szívesen várunk” 
– tette hozzá Orbán Melinda.

Az első nagykövet megvan

A projektben elsőként Katona Lász-
ló színművészt keresték meg, aki 
szívesen vállalta ezt a szerepet is. 
„Mivel húsz éve élek Budapesten, 
Székelyudvarhely népszerűsítését 
civilben nagyon nyomom” 
– mondta. Most viszont 
mint nagykövet célirányo-
sabban, intenzívebben 
tudja ezt megtenni, vélte a 
színművész. Tapasztalata 
szerint az, hogy legalább 
Marosvásárhelyig nincs au-
tópálya, sokakat visszaret-
tent a hosszú utazástól. A Magyaror-
szágról idelátogatók alapvetően két 
típusba sorolhatók: egy, aki erdei 
faházat bérel és a közelben túrázik, 
a másik pedig, aki néhány nap alatt 
szeretné bejárni az egész Székely-
földet. „Ehhez ideális bázist jelent-
het Székelyudvarhely, hiszen innen 
indulva csillagtúraszerűen bejár-
hatja a régiót” – mondta Katona.  

D élben lesz a rendezvény hiva-
talos megnyitója a piactéren, 

ekkor díjazni fogják a legtisztább 
portákat, a legügyesebb diákokat. 

Délután fél kettőtől kulturális mű-
sorok kezdődnek, hattól lép fel Pity-
tyes2es és Gyufa, este nyolctól pedig 
Disperzit-, majd 4S Street-koncert 
lesz. A napot retró bulival zárják. 
Vasárnap délelőtt tíz órától tömegfu-
tással kezdődik a rendezvény, majd 
gyerekprogramok következnek. 
Délután két órakor szabadidőpályát 
avatnak, majd a sportolókat díjaz-
zák. Ezután több fellépés is lesz, 
amelyet az Emberi Dolgok – Ossian 
tribute-koncert zár. Este fél tizenegy-
kor tűzijátékkal kedveskednek az ér-
deklődőknek. A felsoroltak mellett 
röplabda-, kézilabda- és minifocibaj-
nokság, valamint tematikus sátrak 
várják a városi parkba látogatókat.

Katona László színművész 
Székelyudvarhely első turisztikai 
nagykövete
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H I R D E T É S

Városnapok Szentegyházán

• Légy Székelyudvarhely nagykövete! című prog-
rammal népszerűsítenék Székelyudvarhely turisztikai 
ajánlatait. A város önkormányzata és egy helyi turisz-
tikai információs iroda közös projektje során a város-
ból elszármazott személyek segítségével támogatnák 
a helyi turisztikai vállalkozásokat.

• Verbuválóval kezdődnek szombaton délelőtt fél tízkor 
a szentegyházi városnapok, ahol egy óra múlva már a fel-
újított városháza épületét mutatják be az érdeklődőknek.

Szalmakalap-fesztivál Kőrispatakon
Ünnepi istentisztelettel kezdődik szombaton délben a szalmaka-
lap-fesztivál Kőrispatakon, majd egy óra múlva megkoszorúzzák a 
helyi világháborús emlékművet. Az ünnepi megnyitó és a bográcsozás 
után délután három órától gumiabroncs-hajító verseny, focibajnokság 
és más sporttevékenységek lesznek. Este hét órától bábelőadásra 
várják a gyerekeket, majd nyolc órától helyi tehetségek mutatkoznak 
be, fellép Syntia, utána pedig DJ szórakoztatja a jelenlévőket.

Anna-napok Kadicsfalván
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia péntek este hét órai koncertjével 
kezdődnek a Kadicsfalvi Anna-napok a helyi sportbázison. A program 
másnap délután négy órától folytatódik, amikor légvárat állítanak fel a 
gyerekeknek, majd este hét órától kispályás futballbajnokság lesz. Va-
sárnap délelőtt fél tíztől lovas hintós, zenés felvonulással kedvesked-
nek az érdeklődőknek, délután egy órától Anna-napi búcsús szentmise 
lesz, este nyolc órától a Kékiringó Néptánccsoport fellépését lehet 
megtekinteni, majd kosaras bállal zárul a rendezvény.

Átgondolt városnapok Szászrégenben
Szászrégenben július 23-án és 24-én első alkalommal rendezik meg 
a #love Reghin DAY&NIGHT című fesztivált, amely a hagyományos vá-
rosnapokat helyettesíti, és helyszíne immár a város közeli Kerekerdő. 
A fesztivál nulladik napjára július 22-én, csütörtökön került sor, július 
23-a, péntek pedig retrónap lesz: este 8 órakor Szabó Előd, majd Florin 
Vos lép a színpadra, őket DJ Modee követi – műsoron a 70-es, 80-as és 
90-es évek slágerei. Szombat reggel 10 órától kezdődik a gyerekprog-
ram, 10.30 és 12.30 óra között erdei túra és helyi termékek kóstolása 
következik, 11 órától flashmob, 12.30-tól mókás gyerektáncok. Szom-
bat este 8 órától Dody G. és a Dudu Isabel Band, Vizi, majd DJ Andre lép 
a fesztivál színpadára.
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