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Elözönlik a látogatók
a nagyváradi élményfürdőt

Hároméves fennállása óta csúcsra hág a népszerűsége a nagyváradi akva-
parknak: a téli ünnepek ideje alatt több mint 17 ezer személy látogatott el 
az élményfürdőbe, a jegyek zöme elővételben elkelt, alig kellett megnyitni a 
pénztárt. Máramarostól Temesvárig, Kolozsvártól Sinaiáig, az ország minden 
zugából érkeznek ide fürdőzők – mi is kipróbáltuk. A látogatók zöme többnyi-
re a magyarországi fürdőhelyeket – Hajdúszoboszlót, Gyulát stb. – váltotta le 
a váradi akvaparkra, bár úgy tűnik, nem sok fürdőkultúra ragadt rájuk anya-
országi vendéglátóiktól. A 2016-ban 20 millió eurós beruházással megnyitott 
Nymphaea kétségtelenül az Ilie Bolojan polgármester vezette önkormányzat 
legjövedelmezőbb üzlete, egyben a legnagyobb ilyen jellegű beruházás a ré-
gióban. Turistákat vonz a Körös-parti városba, akik előszeretettel látogatnak 
meg más idegenforgalmi létesítményeket, vendéglátóipari egységeket is. Ilie 
Bolojan az akvaparkkal mintegy konkurenciát teremt a közeli Félixfürdőnek, 
így kárpótolva magát a két sikertelen egyesítési népszavazásért.

A Nymphaea akvaparkban télen is van lehetőség a kinti fürdőzésre, és még a megfázástól sem kell félni

Nem áll a sztráda
útjában a gyászcincér?
Nem áll fenn annak a veszélye, 
hogy Brüsszel felfüggeszti a Piteș-
ti–Nagyszeben-autópálya fi nan-
szírozását – szögezte le tegnap 
Lucian Bode közlekedési miniszter. 
Kijelentésével elődje, Răzvan Cuc 
bejelentését sietett megcáfolni, 
a volt közlekedésügyi miniszter 
ugyanis azt állította, a védett gyász-
cincér miatt elúszhat az európai 
uniós támogatás.  8.»

Posztok szűnnek
meg a csendőrségnél
Jelentős átszervezések várhatók 
a belügyminisztérium aláren-
deltségében működő fegyveres 
szerveknél, így a csendőrségnél 
és a rendőrségnél is – jelentette 
be tegnap Marcel Vela belügymi-
niszter. Az már tudható, hogy a 
csendőrséget a határrendészet 
mintájára alakítják át, így a 40 
megyei helyett öt regionális pa-
rancsnokság lesz.  5.»

Fokozódik a lakosság
elöregedése
Egyre inkább érezhetővé válik a 
népesség elöregedése Európa-szer-
te: az Unió statisztikai hivatala, az 
Eurostat felmérése szerint 2018-
ban a tagállamok lakosságának 
19,7 százaléka 65 év fölötti volt, 
2050-re pedig ez az arány 28,5 
százalékra emelkedhet. Romá-
niában még rosszabb a helyzet, 
az előrejelzések szerint az ország 
lakosságának 29,9 százaléka lesz 
65 évnél idősebb három évtized 
múlva.  2.»

Közös mezőgazdasági
doktori iskola indulhat
Közös mezőgazdasági doktori 
iskola elindításáról, a pedagó-
gusképzésben való együttmű-
ködésről, a hallgatói és oktatói 
mobilitás erősítéséről tárgyaltak 
tegnap Kolozsváron a Szegedi 
Tudományegyetem és a Sapientia 
képviselői.  4.»

 » Az akvapar-
kot üzemeltető 
vállalat vezetője 
szerint a téli 
ünnepek alatt, 
2019. december 
25. és 2020. 
január 5. kö-
zött több mint 
17 ezer vendég 
fordult meg az 
élményfürdőben, 
a jegyek zöme 
elővételben el-
kelt, alig kellett 
megnyitni a 
kasszákat.
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Moldovaiak honosítási láza
Sepsiszentgyörgyön  3.»

Nőtt az átlagbér: az IT-szektor a nyerő,
rosszul fizet a készruhagyártás  8.»

A magyar kultúra napja köré
szervezik a MAFESZT-xet  9.»
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