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NÉPSZERŰSÍTŐ AKCIÓKKAL TEHETI ISMERTTÉ MAGÁT ERDÉLY ÉS A PARTIUM

Látható, vonzó célponttá
kell válni a turizmusban

Ki tudják-e használni az erdélyi és partiumi szálláshelyek az óriási potenci-
ált, ami abban rejlik, hogy a romániai lakosság többsége belföldi nyaralást 
tervez? Van-e stratégia a vendégek bevonzására, illetve külföldi turisták 
idecsábítására? – ezekre a kérdésekre kerestük a választ idegenforgalmi 
szakemberekkel. Kiderült többek között, hogy ezeket a lehetőségeket a lát-
hatósággal lehet jobban kiaknázni: ahhoz, hogy a turista szálláshelyet vagy 
programot válasszon, tudnia kell róla. Sok múlik ugyanakkor a koronaví-
rus-világjárvány alakulásán, illetve a hatóságokon is: a vendéglők beltéri 
egységeinek a megnyitása például szintén döntő tényező, hiszen az embe-
rek többsége nem úgy megy nyaralni, hogy a szállodaszobában fogyasztja 
el a boltból megvásárolt szalámit. 7.»

Turistamágnes. A Nagyváradon és környékén található gyógyvizű medencék, élményfürdők eddig is rengeteg belföldön nyaralót csábítottak

Megorroltak
a bűztörvényre
Érthető, valós gondot jelent 
az érintett lakosság számára 
az állatfarmok, szeméttelepek 
közelében terjengő bűz, ám az 
orrfacsaró szag sok esetben 
szubjektív megítélés tárgya, 
tudományosan kimutathatatlan 
a szennyezés mértéke. Így nem 
csoda, ha megosztja a társadal-
mat, vita tárgyává vált a súlyos 
büntetéseket előíró, még a tisz-
teletlen szomszédra is vonatkozó 
„bűztörvény”, amely az államfő 
kihirdetésére vár.  3.»

Sűrű medvejárás
Hargita megyében
Kilövési engedélyt kért a terüle-
tileg illetékes vadásztársaság a 
Csíkszeredában egyre gyakrab-
ban felbukkanó fi atal medvére. 
Ugyanakkor egy bocsos anyamed-
ve is a körkényen él, vasárnap 
este pedig már lakott terület 
közelébe merészkedtek. Hargita 
megyében a hétvégén kilenc med-
veriasztást adtak ki.  8.»

Francia fi lm nyitja
és zárja a TIFF-et
Egy-egy francia fi lmet láthat a 
közönség a kolozsvári Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 
nyitányaként és zárásaként, a 
számos friss alkotást és régebbi 
remeket felsorakoztató szemlét 
a járvány miatt július végére, au-
gusztus elejére halasztották. A ve-
títéseket a kincses város Főterén, 
szabadtéren tartják. 9.»

Szórványsorsok
diákgyűjteményben
Mezőség arcai a múlt századból 
címmel nyílt online kiállítás a 
hétvégén a szamosújvári Téka 
Szórványkollégium bentlakói-
nak gyűjtéséből. Paróczi Ákos 
projektfelelős, a Téka Alapítvány 
Petőfi -ösztöndíjas munkatársa a 
tárlat anyagáról, a diákok lelkese-
déséről beszélt lapunknak.  12.»

 » A korona-
vírus-járvány 
miatt a romániai 
alkalmazottak 
több mint 80 szá-
zaléka belföldön 
tervezi eltölteni 
idei szabadságát.
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Egyre felkapottabb
az erdélyi sajtkészítés  4.»

5.»

Lazítás helyett korlátozások
jöhetnek a turistacélpontokban

Júliustól újra naponta lesz
repülőjárat Budapestre  6.»
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