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Darabont Tallér – turistáink fizetőeszköze

hírfolyam

> Kísérjük el a bringásokat! A tavalyi 
KorszakVáltó Határon-Túra szervezője, a buda-
pesti Vuelta Sportiroda a kerékpáros esemény 
folytatásaként idén augusztus 13–20. között 
Határon-Túra 2011 elnevezéssel Erdélyt és Ma-
gyarországot összekötő kerékpáros túrát szer-
vez. A határon túli kapcsolatok építése mellett 
a környezetbarát, fenntartható közlekedésre, a 
kerékpározásra és az érintett régiók idegenfor-
galmi értékeire kívánják felhívni a figyelmet. A 
Határon-Túra 2011 résztvevői augusztus 13-án 

Gyimesbükkből, az ezeréves határtól indulnak, 
majd 8 nap alatt, 850 km megtétele után az 
augusztus 20-i ünnepségre érkeznek meg Bu-
dapestre, a Kossuth térre. A túra hivatalos in-
dulópontja Székelyudvarhely, ahová augusztus 
13-án érkeznek, másnap reggel 9 órakor pedig 
sor kerül a biciklis bemutatóval egybekötött ün-
nepélyes startra a Márton Áron téren.  

> Visszatérnek a kerékpárutas projektre. 
Ma délután két órára újabb rendkívüli tanács-
ülést hívott össze Bunta Levente polgármester. 
Egyetlen téma lesz: határozniuk kell a Kerékpár-

utak kialakítása elnevezésű programban való 
részvételről. Ha ez megvan, akkor a program 
önrészének biztosításáról, valamint a projekt-
felelős kinevezéséről is dönteniük kell, majd a 
projekt megvalósíthatósági tanulmányát is el-
fogadhatják a tanácsosok. Az elképzelés szerint 
a tervezett kerékpárút Székelyudvarhely keleti 
bejáratától indulna, a Bethlen Gábor utcát és a 
Nagy-Küküllő partját is érintené, majd  a város 
nyugati részen, Bikafalvánál érne véget. 

> Halálos motoros baleset. Egy 18 éves fia-
talember 27 éves barátjával vasárnap egy motor-

kerékpáron Homoródszentmárton irányából 
Oklánd felé tartott. Szentpál közelében a motor 
vezetője elveszítette uralmát a jármű felett, át-
hajtott a másik sávra, majd frontálisan ütközött 
az út szélén parkoló aratógéppel. A baleset so-
rán a sofőr életét vesztette, utasa pedig súlyosan 
megsérült. 

> Áramszünet Zetelakán. A villamossá-
gi vállalat közlése szerint ma és holnap 8–15 
óra között javítási munkálatok miatt hosszabb 
áramkiesésre lehet számítani Zetelakán a tele-
pülés bejárata és a Sándor utca között.

A Székelyudvarhelyre jellemző 
tranzitturizmus megfékezése ér
dekében készít felmérést a szé
kely udvarhelyi Tourinfo. orbán 
Melinda, az iroda vezetője sze rint 
Csík és Gyergyó, illetve ko vászna 
térsége elszívja a turistákat ud
varhelyről. A helyzet javítása 
érdekében darabont Tal lérral 
ruk kolnának elő, mely a városba 
látogató turisták egyfajta kedvez
ményes fizetőeszköze lehetne. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Kérdőíves felmérés összeál-
lításába kezdett a városba 
látogató turisták körében 

a székelyudvarhelyi Tourinfo tu-
risztikai információs iroda. Azt 
igyekeznek kideríteni, vendégeink 
vásárolnak-e, költenek-e pénzt, 
milyen szolgáltatásokat vesznek 
igénybe, ezekkel mennyire elége-
dettek, milyen információs csator-
nákon keresztül szereznek tudo-
mást Székelyudvarhelyről, minek 
köszönhető, hogy városunkba lá-
togatnak. Az sem mellékes, hogy 
a turista hányadik alkalommal jön 
el, részt vesz-e valamilyen rendezvé-
nyen, szállása a városban vagy vidé-
ken van-e.

„Véleményünk szerint Székely-
udvarhelyre a tranzitturizmus jel-
lemző, a kérdőívezés során erről is 
egyfajta képet szeretnénk kapni” – 
közölte lapunkkal Orbán Melinda. 
A Tourinfo vezetője szerint a turis-
ták városközponti irodájukat legin-
kább azért keresik fel, hogy esemé-
nyek, programok, rendezvények, 
történések után érdeklődjenek, így 
a Tourinfónál az eseménynaptár és 
a városleírás a legkelendőbb áru. 
Orbán azt is tudatta, idén is a leg-
több turista Magyarországról érke-
zett Székelyudvarhelyre. „Érdemes 
megjegyezni, hogy Franciaország-
ból is egyre többen merészkednek 
el. Továbbá Angliából, Ameriká-
ból, Japánból voltak turisták a vá-
rosban. Kifejezetten örvendünk, 
hogy Románia más területeiről, 
például Bukarestből is rengeteg lá-
togatónk van. Bár úgy vettük észre, 
nem itt szállnak meg a városban, 
azért eljönnek, megnézik, mert úgy 
hallották, szép, vannak látnivalók.”

Az udvarhelyi látványosságok 
toplistáját egyértelműen a Székely 
Támadt-vár, az Emlékezés Parkja, 
a Jézus-kápolna és a Borvízmúze-
ummal a Szejkefürdő vezeti, illetve 
a turisztikai iroda munkatársai „kö-
telező házi feladatként” mindenkit 
elküldenek a Haáz Rezső Múze-
umba, és a Városháza dísztermét is 
ajánlják megtekintésre. „A román 
vendégek leginkább a várat keresik, 
van, aki csalódik, van, aki nem. A 
magyarországi vendégek a díszte-
remmel kezdik a látogatást, és kö-
zülük sokan Orbán Balázs szobrát 
és a Jézus-kápolnát is felkeresik” – 
mondják.

Vannak látványosságaink, talán 
programjaink is, mégis átutaznak 
rajtunk a turisták. Mi lehet en-
nek az oka? – tettük fel a kérdést 
Orbánnak, aki szerint „az utób-
bi időben egyre jobban kiépült 
Gyergyószentmiklós és Csíkszere-
da térsége, s ezek elszívják a turis-
tákat. A korábbi években nem volt 
ez annyira jellemző, most viszont 
már átmennek Udvarhelyen a tu-
risták. Talán megállnak egy-két órá-
ra, egy napra, majd továbbmennek 
Gyergyószárhegyre, Csíksomlyóra, 
vagy Kovászna megyébe”.

A kérdőívezésnek is ez lenne 
az egyik fő célja: kideríteni, mi-
ért nem maradnak a turisták. A 
tourinfósok már tudják, hogy so-
kan a gyerekprogramokat vagy az 
olyan megmozdulásokat hiányol-
ják, ahol a gyerek is részt vehet. 
Ugyanakkor kerékpártúrákra is 
nagy igény lenne, ilyeneket viszont 
még senki nem szervez a települé-
sen. „Vannak még hiányosságok, 
de úgy érzem, jó úton haladunk, 
a vendéglátó-ipari vállalkozókkal 
közösen az intézmények igye-
keznek lépéseket tenni a helyzet 
javítása érdekében” – tette hozzá 
Orbán.   

saját pénz?
Székelyudvarhelynek is lehet-

ne saját fizetőeszköze vagy egyfaj-
ta,  pénzt helyettesítő megoldása: a 
Tourinfo a felmérése során arra is rá-
kérdez, hogy mi turistáink vélemé-
nye a Székelyudvarhelyi Darabont 
Tallér bevezetéséről, amellyel ked-
vezményesen szállhatnának meg, 
étkezhetnének vagy vehetnének 
részt különböző programokon. „A 
vállalkozókkal közösen épülhetne ki 
ez a rendszer, egy picit hasonlítana 
a Magyar Turizmus Kártyához. Lé-
nyege, hogy itt tartsuk a turistákat, 
itt vegyék igénybe a különböző szol-
gáltatásokat, a tallér véleményünk 
szerint segítene is ebben. Ha kiépül 
a rendszer, a tallért a turisták nem-
csak a vendéglátósoknál használhat-
nák, hanem akár minden üzletben, 
boltban vásárolni lehetne vele. „Még 
csak most indult el a program kidol-
gozása, a kérdőívezés eredményét 
is várjuk, lássuk, a turisták hogyan 
viszonyulnak a kérdéshez.” Orbán 
Melindától azt is megtudtuk, az 
ötlet gazdái nem gondolkodtak 
azon, hogy a Darabont Tallér akár 
Székelyudvarhely saját, belső fizető-
eszköze is lehetne, egyelőre csupán a 
turisták használnák.

Külföldi turisták Szejkefürdőn. Többnyire csak átutaznak  fotó: balázs attila

AlkotóMűhely

Ifjú filmesek  
Agyagfalván

Ma ér véget az első erdélyi Gyer
mek és ifjúsági Vizuális alkotó
műhely, melyet a tehetséges fia
talok vizuális nevelésével foglal
kozó Makói Video- és Művészeti 
Műhely szervezett Agyagfalván.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Augusztus elsején kezdődött 
és ma este ér véget a filmes 
találkozó Agyagfalván. Egy 

uniós projekt keretében tavaly román, 
magyar, görög és német gyermek- és 
ifjúsági korú filmesek találkoztak 
Makón, illetve Agyagfalván: a kilenc-
napos alkotás eredménye megannyi 
jól sikerült kisfilm lett. „Az idei alko-
tóműhely gyakorlatilag a tavalyi ma-
gasabb szintű folytatása kívánt lenni” 
– nyilatkozta Czibolya Kálmán. A las-
san két évtizedes múltra visszatekintő, 
Európa-hírű Makói Video- és Művé-
szeti Műhely stúdióvezetője szerint 
azért is esett a választás Agyagfalvára, 
mert tavaly nem sikerült behatóbban 
megismerni az ott élők mindennap-
jait. Az egyedülálló kezdeményezés 
során az ifjak a mozgókép eszközeivel 
közösen mutatják be, hogyan látják az 
erdélyi közösségek, emberek, fiatalok 
mindennapi életét, kultúráját. Ennek 
megvalósításába aktívan bevonásra 
kerülnek a program helyszíneinek la-
kói, fiataljai, a helyi közösségek tagjai. 
A Zoom to Europe and Transylvania 
– 2011 program keretében zajló, és 
Agyagfalva közössége együttműködé-
sében megvalósuló találkozó célja elő-
segíteni a székely fiatalok európai ér-
zésének, tudatának erősítését, ugyan-
akkor hasonlóan fontosnak tartják a 
fiatalok közötti kulturális párbeszéd 
létrehozását is az együttléteken és al-
kotásokon keresztül.

Az Agyagfalván készült fotók az 
alkotó hazájában kiállításokon, a fil-
mek filmbemutatókon, vetítéseken 
keresztül ismertetik a programot a 
nagyérdeművel, a filmeket nevezik kü-
lönböző országokban gyermek- és if-
júsági filmfesztiválokra, bemutatókra. 
„A 2011-es Közelítés Európára prog-
ramunk egy különleges és nagyszerű 
lehetőség arra, hogy a székelyföldi 
gyermekek és fiatalok végérvényesen 
részesei lehessenek Európa és a világ vi-
zuális vérkeringésének, fotós és filmes 
alkotásaikon keresztül” – mondják a 
szervezők.

A vállalkozókkal közö
sen épülhetne ki ez a 
rendszer, egy picit ha
sonlítana a Magyar Tu
rizmus Kártyához. Lé
nyege, hogy itt tartsuk 
a turistákat, itt vegyék 
igénybe a különböző 
szolgáltatásokat, a tallér 
segítene is ebben. 


