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 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Gyógyhatású gáz, valamint két for-
rás kitermelési jogát is megkapta 

a székelyudvarhelyi önkormányzat 
Szejkefürdőn, a tervezőtől ugyanakkor 
szakvéleményezést kértek a mofetta 
újraindítása, valamint egy fürdő lét-
rehozása érdekében. A konkrét meg-
valósításokra azonban még várni kell.

Egy 2019-ben bemutatott elemzés 
szerint a Szováta irányából Csíkszere-
dába vagy visszafelé tartók körében is-
merős a szejkefürdői forrás, amelynek 
vize jelenleg is iható. Kis hozamúnak 
számít, ásványtani szempontból sta-
bilnak mondható, ugyanakkor mik-
robiológiai összetétele változó. Ivó-
kúraként alkalmazható: étvágyjavító 
hatása van, valamint gyomorbántal-
makra is jó. Az egykori kádfürdőknél 
található forrás szintén kis hozamú, 
ám vizének ásványtani és mikrobioló-
giai összetétele is stabilnak mondható. 
A balneológiai vizsgálat kimutatta, 
hogy külsőleg alkalmazható melegfür-
dő formájában mozgásszervi és neu-
rológiai betegségek kezelésére, ivókú-
raként gyomor- és bélbántalmakban, 

székrekedésben, valamint epe- és máj-
betegségekben szenvedőknek javal-
lott. A mofettánál feltörő gáz szintén 
hasznosnak bizonyult, mégpedig az 
alsó végtagi érrendszeri keringési za-
varok, a magas vérnyomás, valamint a 
vegetatív disztónia kezelésében.

Székelyudvarhely önkormányzata 
a szejkefürdői gáz és a források eseté-
ben is kitermelési jogot kért a központi 
hatóságoktól, amit meg is kapott az 
elkövetkező huszonöt évre – tudtuk 
meg Zörgő Noémitől, a városháza szó-
vivőjétől. Időközben a városi képvise-
lő-testület is elfogadta a székelyud-
varhelyi városrész övezeti rendezési 
tervét, amely utat enged a fejlesztések-
nek. A hivatal szakvéleményt kért egy 
tervezőtől, amely a mofetta épületé-
nek újjáépítésére vagy helyreállításá-
ra tesz majd javaslatot. A szakember 
a fürdő létrehozásával kapcsolatban 
is összeállít egy feladatfüzetet. Amint 
ezek elkészülnek, a hivatal széles körű 
egyeztetést fog kezdeményezni város-
lakókkal, szakemberekkel és más érin-
tettekkel.

Zörgő Noémi hangsúlyozta, a város-
vezetés szeretné, hogy mielőbb turisz-

tikai övezetté nyilvánítsák központilag 
Szejkefürdőt, hiszen akkor nagyobb 
eséllyel lehet külső forrásokért pályáz-
ni a tervezett beruházások megvalósí-
tására. A minősítés megszerzésének 
nagyon fontos előfeltétele, hogy le-
gyen működő ivó- és szennyvízháló-

zat a helyszínen. Noha a rendszer már 
korábban kiépült, azt azóta sem üze-
melték be, hiszen per tárgyát képezi. 
A szóvivő hangsúlyozta, az említett 
elképzelések miatt is céljuk, hogy mi-
hamarabb pontot tegyenek a bírósági 
eljárás végére.

Turisztikai övezetté nyilváníttatnák Szejkefürdőt

 » Időközben 
a városi képvi-
selő-testület is 
elfogadta a Szej-
kefürdő övezet 
rendezési tervét.

Nemcsak a Fekete-tenger romá-
niai partszakasza várja a májusi 
tengerparti nyaralásra vágyókat. 
Egyiptom mindössze egy ne-
gatív koronavírustesztet kér, és 
hazaérkezve sem kell senkinek 
karanténba vonulnia. Horvátor-
szágba és Bulgáriába eközben 
korlátozások nélkül utazhatnak 
a beoltottak vagy a Covid–19-en 
nemrég átesettek, és hiába sárga 
zónás országok, nekik hazaté-
réskor is szabad a beutazás.

 » BÁLINT ESZTER

N épszerűek az egyiptomi utazá-
sok a romániai lakosság köré-
ben, miután a hazatérőkre nem 

vár karantén. Csaknem tíz charterjárat 
szállítja a turistákat naponta az ország 
több repülőteréről a Vörös-tenger part-
jára. Traian Bădulescu, az Utazási Iro-
dák Országos Egyesületének (ANAT) 
elnöke elmondta, az ortodox húsvét 
és a majális idején több ezer románi-
ai turista „szállta meg” Egyiptomot, 
miután szinte minden nagyváros rep-
teréről működnek charterjáratok Gur-
dakába és Sarm es-Sejkbe.

„Jó árak vannak, all inclusive ellá-
tással, az ottani járványhelyzet stabil, 
és mindössze egy PCR-tesztre van 
szükség” – sorolta az Egyiptom mel-
lett szóló érveket az idegenforgalmi 
szakember.

Sokaknak szabad az út
Bulgáriába és vissza
Eközben a hétvégén Bulgária is meg-
nyitotta határait a koronavírus ellen 
beoltott és a fertőzésen nemrég át-
esett román állampolgároknak – tájé-
koztatott a külügyminisztérium.

A május 1–31. között érvényes ren-
delkezések értelmében a Bulgáriába 
utazó román állampolgárok  a kö-
vetkező dokumentumok egyikének 
a felmutatásával léphetnek be az or-
szágba: a teljes oltottságot igazoló do-
kumentum; vagyis bizonyítani kell, 
hogy a beutazók megkapták mindkét 
oltást (kivéve, ha olyan vakcináról 
van szó, amelyet csak egyszer kell 
beadni). A második dózistól számítva 
legalább 14 napnak kell eltelnie; a ko-
rábbi fertőzöttséget igazoló, 180 nap-
nál nem régebbi, de az utazást meg-
előzően legalább 15 nappal korábban 
kiállított pozitív PCR- vagy antigén-
teszt vagy hiteles orvosi igazolás; 72 
óránál nem régebbi PCR-teszt vagy 
48 óránál nem régebbi gyors antigén-
teszt. Bulgária  jelenleg sárga zónás a 
romániai hatóságok besorolása sze-
rint, így az onnan hazatérő román ál-
lampolgárokra karantén vár. Kivételt 

azok képeznek, akik már legalább 10 
napja megkapták a koronavírus elleni 
oltás második dózisát, vagy a beuta-
zást megelőző legtöbb 90, legkeve-
sebb 14 napban átestek a fertőzésen. 
Mentesülnek a karantén alól azok a 
Bulgáriából Romániába érkezők is, 
akik három napnál kevesebbet ma-
radnak az országban, és fel tudnak 
mutatni egy, a határátlépést megelő-
zően legtöbb 72 órával készült negatív 
SARS-CoV-2-tesztet, de ez jellemzően 
nem a nyaralásból hazatérőkre vonat-
kozik, hanem a beutazókra.

Horvátország az első oltás mellé 
kér egy antigéntesztet is
A zágrábi belügyminisztérium ugyan-
akkor vasárnap pontosította a hor-
vátországi beutazással kapcsolatos 
közleményét, így a határátlépéshez 
csak abban az esetben lesz elegendő 
egy oltás, ha az illető igazolni tudja, 

SOHA NEM LÁTOTT NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVEND EGYIPTOM A ROMÁNIAI TURISTÁK KÖRÉBEN, SOKAN VÁLASZTJÁK BULGÁRIÁT IS

Szabadabban utazhatnak külföldre a beoltottak

Új feltételek mellett utazhatunk Horvátországba. A fertőzésen átesetteknek elég egy oltás is

Nagy tervek Szejkén. Fürdőt, mofettát terveznek a szebb napokat is megélt környéken
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hogy már átesett a koronavírus-fer-
tőzésen – olvasható a Koronavírus.
hr oldalon. A válságstáb pénteki 
sajtótájékoztatóján Davor Bozinovic 
horvát belügyminiszter, a testület 
vezetője még arról beszélt, hogy egy 
oltással is engedélyezi a határát-
lépést, a rendeletet azonban nem 
részletezte. A Covid–19-járvánnyal 
kapcsolatos információkat tartal-
mazó hivatalos honlapon megjelent 
közlemény szerint karanténköte-
lezettség nélkül azok léphetik át a 
határt, akik rendelkeznek 48 óránál 
nem régebbi PCR-teszttel vagy az 
Európai Unióban elfogadott gyors 
antigénteszttel, illetve megkapták 
mindkét oltást (kivéve, ha olyan 
vakcináról van szó, amelyet csak 
egyszer kell beadni). A második 
dózistól számítva legalább 14 nap-
nak kell eltelnie. A hét év alattiak 
mentesülnek a tesztelési kötelezett-
ség alól.  Egy oltás csak abban az 
esetben elégséges, ha az illető már 
átesett a koronavírus-fertőzésen, 
és azt igazolni is tudja. Az első ol-
tástól számított időszak pedig nem 
lehet hosszabb, mint öt hónap. A 
korábbi fertőzöttség igazolható 180 
napnál nem régebbi, de az utazást 
megelőzően legalább 11 nappal ko-
rábban kiállított pozitív PCR- vagy 
antigénteszttel, vagy hiteles orvosi 
igazolással. A rendelet nem tesz 
különbséget a vakcinákat illetően. 
Zágráb eltörölte azt az intézkedé-
sét is, amely szerint azok esetében, 
akik az EU-ban elfogadott antigén-
gyorsteszttel lépték át a határt, és 
tíz napnál tovább tartózkodtak az 
országban, meg kell ismételni a 
tesztelést.

Mivel Horvátország is sárga zó-
nás, az onnan hazatérő román ál-
lampolgárok ugyanarra számíthat-
nak, mint a Bulgáriából érkezők.

 » Az ortodox 
húsvét és a majá-
lis idején több 
ezer romániai 
turista „szállta 
meg” Egyip-
tomot, miután 
szinte minden 
nagyváros rep-
teréről vannak 
charter áratok 
Gurdakába és 
Sarm es-Sejkbe.




