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ORSZÁG-NÉPSZERŰSÍTÉS IS KELL A VENDÉGCSALOGATÁSHOZ

Fizetnének a turistákért 
az idegenforgalmi irodáknak

A turisztikai minisztérium kész anyagi támogatást nyújtani az utazási irodáknak 
annak érdekében, hogy minél több külföldi turistát hozzanak az országba, a ven-
dégek pedig minél tovább maradjanak – jelentette be Bogdan Trif idegenforgalmi 
miniszter. Jelezte ugyanakkor, hogy komolyan gondolják azt is, hogy szezonon 
kívül nagyobb értékűek legyenek az üdülési csekkek. A turizmus minden támo-
gatását jó ötletnek tartják a lapunk által megszólaltatott szakemberek, akik sze-
rint ezek szükséges, de nem elégséges lépések, sokkal erőteljesebb ország-nép-
szerűsítés kell, hogy több külföldi vendéget idevonzzanak. 7.»

Belföldről és külföldről is több vendéget csábítanának. Újabb intézkedéssel pörgetné fel a turizmust a román kormány

Feltárták Kolozsvár
északi városkapuját
Kolozsvár északi középkori kapu-
tornyát találták meg a régészek 
a kincses város egyik legforgal-
masabb útjának, a Híd utcának 
a felújítása során. Ez az első 
felszínre került középkori kapuja 
a városnak. Lupescu Radu, a feltá-
rást végző szakértői csoport régész 
munkatársa lapunknak elmondta: 
Kolozsvár négy egykori kaputor-
nya közül az egyik legfontosabbat 
fedezték fel.  3.»

Napelemek a gyanú
árnyékában
Kérdőjeleket vet fel, hogy alig hat 
és fél órával a napelemprogram
elindulását követően le is állt a 
Környezetvédelmi Alap appli-
kációja, amelyen a fi nanszíro-
zási pályázatokat feltölthették 
a programban részt vevő cégek. 
Lapzártánkkor nem lehetett 
tudni, mikor indulhat újra a 
rendszer.  6.»

Facebookon kínált
házi paradicsom
Tizennyolc hektáros területen 
gazdálkodik a Kolozs megyei 
Detrehemtelepen Lengyel 
György, aki háromhektárnyi 
szántóföldi zöldségtermesz-
tésével a falu leismertebb 
gazdájának számít. A környék-
beli piacokon értékesített friss 
árujára mindig van kereslet. 
Noha gyerekei városon laknak, 
a termelő bízik abban, hogy gaz-
dálkodásának lesz jövője. 8.»

Hosszasan faggatta
a DNA Maiort
Négy órán keresztül hallgatta 
ki a korrupcióellenes ügyész-
ség George Maiort, Románia 
washingtoni nagykövetét Liviu 
Dragnea volt PSD-elnök amerikai 
látogatása ügyében. Az amerikai 
és a román nyomozó hatóságok 
arra gyanakszanak, hogy egy 
Donald Trumphoz közel álló 
vállalkozó anyagi haszon fejében 
hívatta meg Dragneát Trump 
beiktatási ceremóniájára. 5.»

 » A tavalyi 
statisztikákból 
kiderül: a 12 mil-
lió turista közül 
2,8 millió volt 
külföldi.
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Veszít vonzerejéből 
Nagy-Britannia  4.»

Hagyományőrzés és
értékközvetítés menő módon  12.»
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A turizmusra építenének
Nagyenyeden 4-5.




