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Közép-erdélyi turisztikai fejlesztési tervet dolgozott ki az Erdélyi Magyar Néppárt több
önkormányzati képviselője. A tanácsosok a hétvégén, magyarországi körútjukon
ismertették a Szék, Torockó, Körösfő és Koltó települések turizmusát segítő stratégiai
tervet. A terv megtekinthető a Néppárt.eu dokumentumtárában.
A Király Melinda torockói, Mihály Ágnes körösfői, Csolti Ferenc koltói és Filep Sándor széki
Néppárt-tanácsosok által kezdeményezett tervet február 16-17-én mutatták be magyarországi
szakpolitikusoknak és idegenforgalmi szakembereknek, illetve kértek véleményezést
elképzeléseikkel kapcsolatban.

A Néppárt küldöttségét Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója (középen) fogadja

A Néppárt képviselői többek között Horváth Gergellyel, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatójával,
illetve Mihály Erzsébettel, a Bethlen Gábor Alap támogatásfinanszírozási igazgatójával, a
Határtalanul program vezetőjével folytattak megbeszélést. A fejlesztési terv bővítését Mórahalom
polgármesteri hivatalának szakemberei is segítették.
A néppárti önkormányzati képviselők egy nyolc pontból álló együttműködési megállapodást is
aláírtak, amelyben a turizmus fellendítésével „a foglalkoztatottság javítását, a helyben maradás és
a megélhetés ösztönzését, a mezőgazdasági jövedelmek pótlását” tűzik ki célul.

A fejlesztési terv bevezetője szerint a dokumentum olyan rövid- illetve hosszú távú célkitűzéseket
fogalmaz meg, amelyek megvalósítása „vonzóbbá tenné Közép-Erdélyt”. A kezdeményezők
megoldást keresnek arra, hogy turisztikai potenciálja ellenére a régióra „többnyire nem a
célturizmus, hanem a tranzitturizmus a meghatározó.”
Az önkormányzati képviselők egy népszerűsítő füzetet is kiadtak, amely a terv rövid ismertetője
mellett a négy falu történetét, látnivalóit és szálláshelyeit mutatja be. Mivel a stratégia
többállomásos kirándulásokat, úgynevezett csillagtúrákat is tartalmaz, a fejlesztési terv további 16,
a négy falu vonzáskörzetében található települést és kisrégiót is említ. A program elindítóinak
hosszú távú elképzelései között más, turisztikai potenciállal rendelkező közép-erdélyi települések
bevonása, körutak szervezése, illetve közös programok és pályázatok előkészítése is szerepel.
Az önkormányzati képviselőket magyarországi körútjukra elkísérte Soós Sándor közép-erdélyi
pártigazgató, Hupka Félix, a Máramaros megyei szervezet elnöke, Kerekes Zoltán, a
Beszterce-Naszód megyei szervezet elnöke, Tőtszegi Stefánia, a Kolozs megyei szervezet alelnöke
és László Gergely Pál, Hunyad megyei megbízott.
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