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A szentegyházi Nosztal-
gia Termálfürdő szom-
baton nyitja meg kapuit, 

tavalyhoz képest egy gyermek-
medencével bővült szolgálta-
tásuk. A gyermekeknek 7 lejbe 
kerül a belépő, míg a felnőt-
teknek hétköznap 10, hétvé-
gén pedig 15 lejt kell fizetniük. 
Az elmúlt évhez képest a nyi-
tási rend sem változott, reggel 
9-től este 9 óráig várják a fürdő-
zőket – tudtuk meg Bartos At-
tilától, a hely tulajdonosától. A 
szintén szentegyházi Napsugár 
Panzióhoz tartozó strand jövő 
hét végétől várja a látogatókat, 
ők sem változtattak programju-
kon és áraikon, viszont idén új 
ugrálóvárral és homokozókkal 
is várják a kicsiket – tudtuk meg 
Hatos Katalin ügyvezetőtől.

Karbantartás

Idén karbantartási és kisebb 
felújítási munkálatokat végez-
tek a szejkefürdői, illetve a szé-
kelyudvarhelyi városi strandon. 
Ottjártunkkor a szejkei strand 
medencéjének repedéseit javí-
tották ki, míg a városi strand-
nál füvet nyírtak, a medencék 
széleit takarították, javították. 

A nyitást június elsejére ter-
vezik – tudtuk meg a városhá-
za sajtóosztályától. A városi 
strand használata öt éven alu-
liaknak ingyenes. Naponta reg-
gel 8 és este 7 óra között a 18 
éven aluliaknak és a nyugdíja-
soknak 6 lejbe, míg a felnőttek-
nek 10 lejbe kerül a belépő. A 
délután négy és este hét között 
érkező 18 éven aluliak és nyug-
díjasok 3 lejért, míg a felnőttek 
6 lejért strandolhatnak. Az es-
ti fürdőzésért hét és kilenc óra 
között ugyanennyit kell majd 
fizetni. A szejkei strand az öt 
éven aluliak számára ingye-
nes, a reggel 8 és este 9 között 
fürdőző 18 éven aluliaknak és 
nyugdíjasoknak 3 lejt,  míg a 
felnőtteknek 7 lejt kell fizetni-
ük. A délután öttől este kilencig 

fürdőző 18 éven aluliaknak és 
nyugdíjasoknak 2 lejbe, míg a 
felnőtteknek 4 lejbe kerül majd 
a strandolás.

A Septimia Szabadidőköz-
pont már megnyitotta kapuit 
a fürdőzők előtt. Ördög Orso-
lya sajtószóvivő elmondta, idén 
drágultak a jegyáraik, a felnőt-
teknek szóló napijegyek hét-
köznap 19, hétvégén pedig 25 
lejbe kerülnek. Gyermekek szá-
mára egész héten 10 lejbe ke-
rül a napijegy. Van lehetőség 
félnapos bérlet váltására is – 
ez délután öt órától este tízig 
érvényes –, ami felnőtteknek 
15, gyermekeknek 8 lejbe ke-
rül. Azt is megtudtuk, hogy a 
felnőttmedence vizének hőmér-
séklete jelenleg 24, míg a gye-
rekmedencéé 28 Celsius-fok.

Nem változtak a jegyárak 
a parajdi sóbányához tarto-
zó strandnál sem, ahol a meg-
szokott időpontokban várják a 
pancsolni vágyókat. A strand 
délelőtt tíztől este nyolcig tart 
nyitva, az egész napra szóló 
jegy hétköznap felnőtteknek 
25, gyerekeknek 15 lejbe kerül, 
három év alattiaknak pedig in-
gyenes a belépés. Délután négy 
órától a látogatók kisebb ár-
kedvezményre is számíthat-
nak. Hétvégén viszont az árak 
egységesen öt lejjel növeked-
nek. Mivel új állapotban van 
a strand, nagyobb felújításra 
nem volt szükség, a szokásos 
karbantartási munkálatok pe-
dig jelenleg zajlanak – tudtuk 
meg Donáth Lászlótól, a hely 
adminisztrátorától. Amennyi-

ben az időjárás engedi, június 
elsején nyitnak.

Várják a meleg időjárást

A rugonfalvi tó vizének hő-
mérséklete még nem megfelelő 
a fürdésre, így nem tudják, mi-
kor nyithatják meg a fürdőzők 
előtt – számolt be Barabás Zol-
tán tógazda. Elmondta, a belépő 
ára az utóbbi hat évben nem vál-
tozott, idén is 5 lejbe fog kerülni. 
Amint az idő kellőképpen felme-
legszik, a székelykeresztúriak 
rendelkezésére áll majd a sós-
kúti tükörfürdő is, ahol már 
elvégezték a karbantartást – 
mondta el Lőrincz Zsuzsánna, 
a polgármesteri hivatal mun-
katársa.

DÁVID ANNA JÚLIA

Nyitásra készülnek a fürdőhelyek működtetői

Hamarosan csobbanhatunk

Idén karbantartás zajlik az udvarhelyi strandon. Jövőre komolyabb felújítást is terveznek

A mesemondók székely viseletben álltak színpadra

A környékünkön talál-

ható fürdőhelyek egy 

része már megnyitotta 

kapuit, máshol lázasan 

készülnek a szezonra, 

ugyanakkor vannak, 

akik a megfelelő idő-

járásra várnak. Idén 

a nyitvatartásban, 

illetve az árakban sem 

várhatók komolyabb 

változások.

Rímes mesék témával tartot-
ták meg szerdán Szé kely szent-
királyon az elemi osztályosok 
mesemondó versenyét. Az ese-
ményen a helyiek mellett tibódi, 
ülkei és oroszhegyi fellépők is 
voltak. Fülöp Éva Laura tanító-
nő, szervező üdvözölte a kul-
túrotthont egészen megtöltő 
közönséget, amely harmincegy 
verses mesét hallgathatott vé-
gig. Magyar klasszikusoktól és 
jelenkori szerzőktől egyaránt 
válogattak a tanítók és tanít-
ványaik, a gyerekek többnyi-
re tréfás történeteket adtak elő. 
Fellépett az oroszhegyiek (dia-
falvi iskola) furulyacsoportja is. 
A verseny végén a zsűri részé-
ről értékelő hangzott el, majd 
Ozsváth Júlia aligazgató kiosz-
totta a díjakat.

Korosztályonként a követ-
kezők voltak a legjobbak: az 
oroszhegyi Gergely Bianka az 
előkészítő, az ugyancsak orosz-
hegyi Tamás Dániel az elsősök, 

az ülkei Demény Nikoletta és a 
szentkirályi Szász Márk Zoltán 
a másodikosok között. A harma-
dik osztályosoknál hárman, Jére 
Csanád (Oroszhegy), Telekfalvi 
Bernadett (Tibód) és Péter And-

rea (Oroszhegy, diafalvi iskola) 
kaptak könyvjutalmat, a negye-
dikesek közül pedig Pál Anita 
(Oroszhegy) bizonyult a legjobb 
előadónak.

P. BUZOGÁNY ÁRPÁD

Elektronikai hulladékot gyűjtenek

A meghibásodott elektromos készülékeket szombaton délelőtt tíz 
és délután öt óra között Székelyudvarhely négy pontján adhatják 
le a városlakók. A polgármesteri hivatal által kijelölt helyek: a volt 
Stúdió mozi parkolója, a Tamási Áron és a Megálló utca keresz-
teződése (kis vonatállomás), a Tábor-negyedi Szuper üzlet előtti 
parkoló, valamint a Kaufland parkolója. A gyűjtőpontokhoz leadott 
kisméretű e-hulladékért kapott tombolaszelvények sorsolását 
délután fél hattól tartják a Kaufland parkolójában felállított Rorec 
sátornál.

Egész(ség) a betegségben

A Veled vagyok minden nap – Útitárs a betegségben című kö-
tet szerzője, Homa Ildikó szociális testvér, klinikai pszichológus 
Egész(ség) a betegségben. A bénák látnak, a vakok hallanak cím-
mel előadással egybekötött könyvbemutatót tart ma, pénteken 
este hét órától a székelyudvarhelyi-szombatfalvi Szent György-
plébánia Közösségi Házában. Az előadó a „Mi az egészség?”, „Mi 
betegít meg?”, „Hogyan legyünk egészek, egészségesek a beteg-
ségben?” kérdésekre keresi a választ. A kolozsvári Verbum Kiadó-
nál 2017-ben megjelent könyve a helyszínen megvásárolható.

Neokatekumenális városmisszió

A húsvéti idő vasárnapjain délután négy órától a városi parkban 
missziót tartanak a székelyudvarhelyi Neokatekumenális közössé-
gek tagjai. Hívják és várják az imádkozni vágyókat.

Verses meséket adtak elő Szentkirályon
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