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RÁFÉR A CÉGÉR: ÚJABB KLIPPEL CSALOGATNÁNAK TURISTÁKAT ROMÁNIÁBA

Hiányzik a sokszínűség
az országimázsfi lmből

Románia az év 365 napjából 365-ön várja a turistákat – ezt üzeni ország-
nak-világnak a turisztikai minisztérium által vasárnap este a Facebook kö-
zösségi oldalon és az Antena 3 hírcsatornán bemutatott országimázsfi lm. 
Bogdan Trif miniszter szerint egyetlen területet sem hagytak ki, amely vonzó 
lehet az érdeklődők szemében. Bár összességében véve a videóklip valóban 
látványos, pörgős, és egy-egy kép erejéig az ország csaknem valamennyi táját 
megmutatja a potenciális turistáknak, mégis hiányérzetet kelt, elsősorban 
amiatt, hogy teljes mértékben hiányzik belőle a kulturális sokszínűség. 6.»

Látnivalókban nincs hiány. Az országimázsfi lm több nagyváradi műemlékkel is turistákat próbál csábítani

Öt néppártos 
elnökjelölt versenyez
Öt jelölt, köztük Szilágyi Zsolt je-
lenlegi elnök pályázik az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) elnöki 
tisztségére az alakulat március 
23-án Nagyváradon rendezendő 
országos küldöttgyűlésén. La-
punk megtudta, hogy Szilágyin 
kívül az elnöki posztra Csomor-
tányi Istvánt, Nagy Pált, Soós 
Sándort, valamint Toró T. Tibort 
jelölték.  3.»

Onkológiai kórház
Vásárhely mellett
Idén elkezdhetik a Marosvásárhely 
határába tervezett adventista on-
kológiai kórház megépítését. A 21,5 
millió euró összértékű beruházást 
magántőkéből, illetve adakozá-
sokból igyekeznek fedezni, de 
kormánytámogatásban is bíznak a 
világszerte több mint 700 egész-
ségügyi intézményt működtető 
egyház képviselői. 4.»

Családbarát oktatás
Székelyudvarhelyen 
Kereskedelem, marketing, köny-
nyűipari mérnöki és vidékfejlesz-
tési agrármérnöki szakot hirdet 
jövő tanévre a volt MÜTF oktatási 
központ, amely nemrég Széke-
lyudvarhelyi Egyetemi Központra 
változtatta a nevét. A tanintézet 
vezetői tegnap bejelentették, közel 
száz ingyenes hellyel működik 
majd a levelezéses oktatást kínáló 
központ. 2.»

Lövöldözés egy
utrechti villamoson
Három halálos áldozatot követelt 
egy fegyveres támadás tegnap a 
hollandiai Utrecht egyik villamo-
sán. A vélhetően török születésű 
támadó tüzet nyitott a villamos 
utasaira. A lövöldöző helyszíni 
beszámolók szerint autóval mene-
kült el a helyszínről. A rendőrség 
nyomozást indított, a hatóságok 
szerint terrorcselekmény történ-
hetett. 5.»

 » Az össznépes-
séghez viszonyít-
va Románia az 
Európai Unióban 
az utolsó helyen 
áll a turizmus 
tekintetében, így 
minden népsze-
rűsítésre szükség 
van – értékelt 
megkeresésünkre 
Szilágyi Ferenc.
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Halaszthatóvá tennék
a jogosítvány bevonását  2.»

Egymást kiegészítő alkotások
tárlata Kolozsváron  9.»

Kóbor négylábúak útja
a kamerától
a gazdáig  12.»
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