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Nem kedvez az időjárás
Melegre, napsütésre várnak a strandok, strandolók
• Hargita és Maros 
megyében ugyan több 
strand is megnyílik 
pénteken, de azért az 
igazi napozós, fürdőzős 
hétvégékre még várni 
kell. A bátrabbak viszont 
termál- és sós vízű me-
dencékben lubickolhat-
nak már az előttünk álló 
napokban is.

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen feltöltöt-
ték a népszerű Víkendte-
lep medencéit, és várják a 

strandolókat, akiket nem riaszt el pár 
esőfelhő és a 20–22 Celsius-fok körüli 
vízhőmérséklet. Mint Ioan Carcu igaz-
gató elmondta, a sportolók már hasz-
nálják is az 50 méteres úszómedencét, 
de a többi is fel van töltve. A csónaká-
zóban is van már víz, vízibicikli bér-
lése is lehetséges. Jó hír, hogy amíg a 
medencékben a víz hőmérséklete nem 
éri el a 25 Celsius-fokot, addig nem 
kell belépőt fi zetni. Ehhez legalább 
három-négy meleg nyári napra van 
szükség. Előreláthatólag jövő hétvé-
gétől lesz igazi strandhangulat a ma-
rosvásárhelyi Víkendtelepen.

Indul a nyár Szovátán

Pénteken nyit a népszerű szovátai 
Medve-tó, amelynek alakja a kiterí-
tett medve bőrére emlékeztet és Eu-
rópa legnagyobb heliotermikus tava. 
Jelenleg a víz hőmérséklete a felszí-
nen 27 Celsius-fok, 1,5 méter mély-

ségben pedig 10 fokkal melegebb. 
Idén az egészségügyi előírásoknak 
megfelelően egymástól 2 méteres 
távolságra helyezkedhetnek el a na-
pozók. Az árak változatlanok marad-
tak, felnőtteknek 30 lej, gyerekeknek 
és nyugdíjasoknak 25 lej a belépő. A 
Medve-tóban 13–15 óra között nem le-
het fürdeni, de a strand területét nem 
kell elhagyni. Szovátán megnyitott a 
szintén sós vizű Fekete-tó mellett ta-
lálható strand is. Itt 29 Celsius-fokos, 
melegített vizű medencével várják a 
kikapcsolódni vágyókat.

Parajdra még várni kell

Hargita megyében pénteken nyílik a 
maroshévízi Urmánczy strand. Az Ur-
mánczy fürdő medencéit a forrásnál 26 

Celsius-fokos víz táplálja, így a nagy-
medencében és a három gyermekme-
dencében kellemes hőmérsékletű víz-
ben lehet lubickolni. A belépőjegyeket 
júniusban még a tavalyi árakon lehet 
megvásárolni, azaz hétköznaponként 
felnőtteknek 10 lejbe, gyermekeknek 6 
lejbe kerülnek, hétvégenként pedig 15 
és 10 lejért lehet megváltani őket.

A szentegyházi Termál Gyöngye 
strand is várja a fürdőzőket, már ezen 
a hétvégén is. Mint megtudtuk, felújí-
tották a kinti nagymedencét, zuha-
nyozót alakítottak ki, hiszen egyelőre 
a benti medencét és zuhanyozókat 
nem lehet használni. A gyermek-
medence vizét napkollektor fogja 
melegíteni, de ennek felszerelésével 
még nem készültek el, így a kicsik va-
lószínűleg csak két hét múlva vehetik 

birtokukba a számukra kialakított 
kismedencét. A közkedvelt parajdi 
strandot a tervek szerint június 27-
én, jövő szombaton nyitják meg. Mint 
Seprődi Zoltán, a sóbánya ve-
zérigazgatója elmondta, az 
időjárástól teszik függővé a 
betervezett nyitást.

Ami a hétvégi időjá-
rás-előrejelzést illeti, Maros 
és Hargita megyében is változékony, 
csapadékos időjárásra lehet számí-
tani. Maros megyében a nappali 
hőmérséklet elérheti a 24 fokot, míg 
Hargita megyében 20–22 fok körül 
alakul a levegő hőmérséklete. A min-
dennapossá vált csapadékra szerdáig 
továbbra is számítani lehet.

Pénteken már lehet fürdeni a 
Medve-tóban. Június 27-én nyithat 
a parajdi strand

▴  FORRÁS: SZOVÁTA VÁROS
     Ö N K O R M Á N Y Z A T A

Fényes nappal fogtak 
be egy medvét

Sérült fiatal medve tört be csü-
törtökön délelőtt egy székelyud-
varhelyi lakóház udvarába, majd 
egy magas fán keresett menedé-
ket. A Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület tagjai 
altatólövedékkel kábították 
el, hogy megvizsgálhassák a 
sérülését. Egy szombatfalvi 
ház udvarába tört be a nagy-
jából ötven kilós fiatal medve, 
amely az emberek közeledtére 
a fára menekült – tudtuk meg 
Mărmureanu-Bíró Leonárdtól, a 
Nagy-Küküllő Vadász- és Sport-
horgász Egyesület vezetőjétől. 
Mint mondta, az állat jól látha-
tóan megsérült az egyik mellső 
lábán, vélhetően a kerítések 
átmászása közben. Éppen ezért 
úgy döntöttek, hogy altatólöve-
dékkel ártalmatlanítják a vadat, 
hogy egy állatorvos bevonásá-
val megvizsgálhassák a lábán 
a sebet. Ha súlyosnak bizonyul 
a sérülés, akkor a Vrancea 
megyei rehabilitációs központba 
szállítják a medvét – ahol szak-
emberek kezelhetik –, ellenkező 
esetben helyben látják el. 
„Őszintén szólva azt szeretném, 
ha szakemberek vizsgálnák 
meg az állatot, amire a legmeg-
felelőbb helyszín a Vrancea 
megyei rehabilitációs központ” 
– fogalmazott az egyesület 
igazgatója. Miután sikerült a 
vadállatot elkábítani, állatorvos 
vizsgálta meg a mellső lábán 
lévő sérülést. A sebet helyben 
fogják kezelni, majd néhány 
nap múlva a medvét szabadon 
engedik. (Fülöp-Székely Botond, 
fotó: Erdély Bálint Előd)
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A marosvásárhelyi Somostetőn 
25–28 árus folytat kereskedelmi 

tevékenységet. Jelenleg nincs érvé-
nyes szerződésük a marosvásárhelyi 

városházával a terület elfog-
lalására, és azt szerették vol-
na, ha több évre szóló lenne 
az új irat. A marosvásárhelyi 
önkormányzati képviselők 
álláspontja azonban az, 

hogy csupán egy ideiglenes, év 
végéig érvényes szerződést kell kötni 
velük. A határozattervezet kapcsán 

Peti András RMDSZ-es képviselő ki-
fejtette: fontos hely a Somostető, és 
fontos, hogy ott olyan helyi termelők 
és kereskedők legyenek jelen, akik a 
hagyományos vásárhelyi értékeket, 
gasztronómiát képviselik. Azt java-
solta, hogy csak év végéig kössenek 
új szerződéseket és csupán 21 hely-
színre. Végül, többnyire az RMDSZ-es 
tanácsosok szavazatával, átment Peti 
András javaslata, így idéntől csökken-
ni fog a Somostetőn lévő bódék száma, 
és a városháza szakigazgatósága ver-
senytárgyaláson kell kiválassza, hogy 
kikkel köt szerződést az év végéig. Jö-
vő februárban újra napirendre kerül a 
Somostetőn működő bódék helyzete.

Hosszabb vita után a tanácsosok 
elfogadták Vajda György RMDSZ-es 
tanácsos határozatát, amely sza-
bályozza, hogy miként lehet bérbe 
adni a marosvásárhelyi várban lévő 
helyiségeket. A tanácsülésen szót 
kért Andi Gherghe színész, rendező, 
társulatvezető, aki szerint a függet-
len színháztársulatokkal, kulturális 
egyesületekkel kellett volna egyez-
tetni. Gherghe szerint a független 
kulturális egyesületekre soha nem 
fi gyeltek Vásárhelyen, és lehet, hogy 
Nyárádszeredába vagy Erdőszent-
györgyre kellene költözniük, mert ott 
biztosan jobban megbecsülnék őket. 
A színész azt kérte, halasszák el ezt 
a döntést. Vajda György úgy vélte, 
hogy az általa beterjesztett határozat 
megfelelő és a szabályozás révén jö-
vőre felélénkülhet a marosvásárhelyi 
várban a kulturális élet. A határozat-
tervezetet végül elfogadták.

Kevesebb árus lesz a Somostetőn
• Két nagy érdeklődésre számot tartó helyszín, a So-
mostető és a vár kapcsán fogadtak el fontos döntéseket 
a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők júniusi, 
soros ülésükön, csütörtökön.

Átcsoportosított szolgáltatások
Felszámolják a GO Rt. utódjának szánt Gyervíz Distrib Serv Kft.-t: az ivóvíz- 
és csatornaszolgáltatást a Helyi Hőszolgáltató Közmű fogja végezni – egye-
bek közt erről döntött csütörtöki ülésén Gyergyószentmiklós képvise-
lő-testülete. A távhőszolgáltatást végző, önkormányzati tulajdonú vállalat 
Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű néven veszi 
majd át a két új közszolgáltatást. A testület és a városháza reményei szerint 
a szolgáltatások hatékonyabban tudnak majd működni. Nagy Zoltán, Gyer-
gyószentmiklós polgármestere előterjesztésében elmondta: elvetik azt 
a korábbi elképzelést, hogy Gyergyóalfaluval és Gyergyóújfaluval közös, 
kisrégiós szolgáltatót működtessenek, ehelyett mindhárom önkormányzat 
maga oldja meg ezt a feladatot. Gyergyószentmiklós továbbra is szol-
gáltat a községeknek ivóvizet, amelyet azok egy vízóra mutatója alapján 
fizetnek majd ki a város cégének. A Gyervíz felszámolásáról szóló döntést 
követően azt is megszavazták, hogy a városi víz- és csatornaszolgáltatást 
a távhőszolgáltatást biztosító önkormányzati cégnek adják át, amelynek 
így kiterjesztik a tevékenységi körét. A polgármester felvázolta, hogy a fű-
tőműnél az utóbbi időben számos fejlesztés zajlott, aminek köszönhetően 
nemcsak jobb minőségű szolgáltatást tud nyújtani, de egy stabil, jól mű-
ködő céggé vált. A víz és csatornaszolgáltatás átadása szerinte minőségi 
és gazdasági szempontból is előnyös lesz a város és a fogyasztók számára 
is. Az átállás megvalósítására 90 nap áll az új szolgáltató rendelkezésére, 
addig még a GO Rt. marad a szolgáltató. (Gergely Imre)
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