A balneoturizmus egy stratégiai fejlesztési terület a Központi Fejlesztési Régió
számára
A Transylvania Regionális Balneoturisztikai Klaszter idén ünnepli öt éves
fennállását, és ez alkalomból ma, március 19-én Marosvásárhelyen ülésezett a
szervezet. A Maros Megyei Tanács székhelyén megszervezett találkozón jelen volt
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, aki egyben a Transylvania
Balneoturisztikai Klaszter elnöke is, Vajda Lajos, a Romániai Klaszter Egyesület
alelnöke, Nicu Rădulescu a Romániai Balneoturisztikai Patronátus elnöke, valamint
a klaszter tagszervezeteinek képviselői.
A Klaszter 2014-es megalapítása óta több mint 50 tagot vontak be a szervezetbe,
akik mind a Központi Fejlesztési Régióban tevékenykednek. A Klaszter célja a
gyógyturizmus fejlesztése Romániában, és ezzel együtt a lakosság egészségügyi
állapotának hathatós javítása. A fenntartható balneoturisztikai fejlesztés
megalapozására egy olyan koncepciót sikerült kidolgozniuk, amely a
gyógyturizmust a közösségi kultúra részének tekinti, és ezáltal próbál hozzájárulni
ahhoz, hogy a Központi Fejlesztési Régióban található üdülőközpontok
beruházások és mentalitásváltás révén fejlődjenek.
A koncepció hét komponensből tevődik össze, amelyek együttesen, egymással
kölcsönhatásban kell érvényesüljenek a fenntartható turizmus érdekében: a
minket körülvevő természet, az üdülőhely állapota, a kezelési alapok és a
természeti erőforrások, a balneológiai szakemberek, a turisztikai szakemberek, a
közösség és a célcsoport azok a komponensek, amelyeket mind figyelembe kell
venni a fejlesztési tervek kidolgozásakor.
Az üdülőhelyek fejlesztése szempontjából elengedhetetlen a gazdasági szereplők,
az egyetemek és a kutatóközpontok, a helyi és központi közigazgatási szervek és a
katalizátorszervezetek közötti együttműködés. Erre az együttműködésre biztosít
keretet a klaszter, amelyben nem az anyagi haszon, hanem a közös cél, az ágazat
fejlesztése motiválja a tagokat a közös munkára, emelte ki Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács és a Transylvania Balneoturisztikai Klaszter elnöke.
„A Központi Fejlesztési Régióban Maros megye rendelkezik a legnagyobb
turisztikai potenciállal a balneológia területén. Éppen ezért fontosnak tartottuk,
hogy a turizmus területen tevékenykedő szereplőkkel közösen cselekedjünk. A
klaszternek tulajdonképpen ösztönző szerepe van, célja, hogy felhívja a figyelmet
azokra a lehetőségekre, amelyek a balneoturizmusban rejlenek. Ugyanakkor az
ágazat fejlesztésében fontos szerepet töltenek be a helyi önkormányzatok, a
patronátusok és a vállalkozók ezért is tartjuk elengedhetetlennek az
együttműködést ezekkel a szereplőkkel is. Jelen pillanatban a központi régióban
találunk nagyon fejlett üdülőközpontokat, de elhanyagolt állapotban levőket is.
Amikor a régió fejlesztésében gondolkodunk, akkor a balneoturizmus
megkerülhetetlen, hiszen ez a terület önmagában elegendő lenne, hogy mi, mint
régió megéljünk belőle. Azonban mi nem csak szép üdülőhelyeket szeretnénk,
hanem egészséges lakosokat is” nyilatkozta Péter Ferenc.

A találkozón többek között azt vitatták meg, hogy kormányzati szinten kellene
lépéseket tegyenek, hogy a balneoturizmus az országos fejlesztési stratégia
kiemelt területe legyen, illetve, hogy az egyes régiók sajátosságaihoz igazított
fejlesztési programokat indítsanak.
A Központi Régióban 34 gyógyturisztikai üdülőhely van, és a turizmusnak ez a
területe a régió intelligens fejlesztési stratégiájának az egyik kiemelt ágazata.
„Nem feltétlenül pénzügyi támogatást várunk a Turisztikai Minisztériumtól. 34
településünk van, amelyek a központ régió szintjén gyógyfürdő potenciállal
rendelkeznek, és azt szeretnénk, hogy ezek az üdülőhelyek különleges státuszt
kapjanak. Minden régió nagy potenciállal rendelkezik, de más a helyzet
Moldovában és más Erdélyben. Regionális megközelítésre van szükségünk, amely
az egyes régiók sajátosságaihoz van igazítva, ez egy olyan terület, ahol
változtatnunk kell. Nem várhatjuk el, hogy a Turisztikai Minisztérium kezelje ezt
a kérdést. Nem kell modelleket másolni, hiába másoljuk a magyarországi modellt,
mert úgyis le leszünk maradva 10-15 évvel mögöttük. Kreatív megoldásokra van
szükségünk. Romániában óriási lehetőségeink vannak balneoturizmus területén.
Mi együtt szeretnénk működni a kormánnyal, nem csak támogatásokat várunk
tőle”- mondta Vajda Lajos, a Romániai Klaszter Egyesület alelnöke.
A gyógyfürdő-turisztikai ágazathoz tartozó befektetők képviselője, Nicu Rădulescu
azt emelte ki, hogy a vállalkozóknak konkrét elvárásai vannak a kormánnyal
szemben, de a legfontosabb az lenne, hogy azt lássák, a kormány komolyan veszi
az ágazat fejlesztését.
„Elsősorban komolyságot várok. Szeretném, ha az amiről beszélünk, a
gyakorlatban is megvalósulna. Azt várom, hogy a befektetéseket ösztönző
intézkedéseket vezessenek be, például az újra befektetett nyereséggel
kapcsolatban vagy a megfelelő adók megszabásával, többéves fejlesztési
programokat kellene biztosítani, illetve felelősségteljesebben kellene
megszervezni a nyugdíjasokat gyógykezelését, hogy ne csak 2-3 hónap legyen,
amikor ezek a kezelések elérhetők a számukra, hanem ezek le legyenek osztva az
egész évre. Szeretném, ha a kormány továbbra is fenntartaná az üdülési
utalványok biztosítását, hogy a hazai lakosok megismerjék az országukat, és azt
várom, hogy a turizmusnak ez a formája ismét népszerű legyen. Ez
megvalósítható, de ehhez közös erőfeszítésre van szükség”- mondta Nicu
Rădulescu, a Romániai Balneoturisztikai Patronátus elnöke.
Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

