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• Hiába zajlik a mete-
orológiai nyár, hétvé-
gén csak elvétve fogja 
meghaladni a nappali 
hőmérséklet a 25 Cel-
sius-fokot, és szinte 
mindenhol záporokra, 
viharos széllökésekre 
számíthatunk. A derű-
látó működtetők már 
megnyitották a stran-
dokat, és tárt karok-
kal várják a vendége-
ket és a hőmérséklet 
emelkedését. 

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen a helybé-
liek és más megyéből érke-
zők számára is közkedvelt 

Víkendtelepen egyelőre csak na-
pozni lehet, az immár szokásos két 
zápor között. Mint Mátyási Levente 
igazgató érdeklődésünkre elmondta, 
a költségvetés késői elfogadása miatt 
pár javítási munkával meg vannak 
késve, így csak jövő héten kezdik el 
feltölteni a medencéket. Tervek sze-
rint jövő kedden és szerdán töltik 
fel a csónakázót, majd az úszóme-
dencéket is. Ez azt jelenti, hogy jövő 
hétvégére lesz víz a medencékben. 
Napozni, fagyizni és beszélgetni, sé-
tálni azonban már most is lehet, a te-

lep területe gondozott, tiszta, 
a vendéglátóipari egységek 
meg vannak nyitva.

Marosvásárhely szom-
szédságában, Marosz-
szentgyörgyön már május 
közepétől nyitva van a köz-

kedvelt, édes- és sós vizű 
medencével is rendelkező strand. 
Az édesvizű medencében a víz hő-
mérséklete 21–22 Celsius-fokra me-
legedik kora délutánra, míg a sós 
vizű medence vize pár fokkal me-
legebb. Egyelőre idény előtti jegyá-
rakat alkalmaznak, a felnőttek 25, 
a 14 éven aluli gyermekek 15 lejért 
mehetnek be. Van lázmérés, és a ki-
helyezett napozóágyakat nem sza-
bad egymás mellé húzni. A benti 
wellness is működik, itt továbbra is 
időkorlátozással lehet igénybe ven-
ni a szolgáltatásokat. A 4 órás jegy 
ára hétköznaponként felnőtteknek 
70, gyermekeknek 35 lej, hétvégén 
és ünnepnapokon felnőtteknek 90, 
gyerekeknek 45 lej.

Két tóban lehet fürdeni

Szovátán a Fekete-tó strandja egy 
hete már tárt kapukkal várja a ven-
dégeket. A medencében 28–29 Cel-

sius-fokos gyógyhatású vízben lehet 
lubickolni, a tó vízét nem mérik, de 
ott is lehet fürdeni. A jegyárak vál-
tozók, aki napozóágyat szeretne, 
annak 40 lejt kell fi zetnie egy napra, 
aki megelégszik egy műanyag szék-
kel, az 30 lejt kell befi zessen, míg a 14 
évnél kisebb gyermekek 20 lejért na-
pozhatnak, fürdőzhetnek. A strand 9 
órakor nyit és 18 órakor zár.

A tavalyi évvel ellentétben idén 
a Mogyorósi-tó is fogadja a gyó-
gyulni, kikapcsolódni vágyókat. A 
Medve-tó „kistestvére” június 11-én 
nyílt meg, és azóta kevesen bár, de 
kipróbálták már a vizét. A belépő 
felnőtteknek 20 lej, gyerekeknek, 
nyugdíjasoknak 15 lej, és egész nap 
lehet a tó vizében mártózni.  

Noha az eredeti tervek szerint 
június 18-án, pénteken készültek 
megnyitni a Medve-tavat, mint 
a fürdővállalat igazgatója, Fü-
löp Nagy János a Székelyhonnak 
elmondta, egyelőre egy héttel, 
június 25-ére halasztották ezt. 
Megtudtuk, hogy a kedvezőtlen 
időjárás miatt döntöttek a halasz-
tás mellett. Meg akarják várni, 
hogy másfél méter mélységben a 
tó vize elérje a 45–48 Celsius-fokot, 
hogy fürdésre alkalmas legyen 
a vízfelszín is. Az biztos, hogy a 
belépőárak nem változnak, a tava-
lyihoz hasonlóan felnőtteknek 30, 
gyerekeknek pedig 25 lejes jegyet 
kell váltaniuk. Korlátozások nin-
csenek, maszkot nem kell viselni 
a szabadtéri strandon. Az igazgató 
reméli, hogy legalább a vakációval 
egy időben elérkezik az igazi nyár 
és újra benépesülnek a strandok.

Távol maradnak a vendégek

Parajdon a szabadtéri sós vizű stran-
dot megnyitották, de egyelőre a ven-
dégek távol maradnak. Mint Seprődi 

Zoltán, a Parajdi Sóbánya igazgatója 
a Székelyhonnak elmondta, a ked-
vezőtlen időjárás miatt egyelőre nin-
csenek strandolók, a medencék vize 
is mindössze 20 Celsius-fokos. Jelen-
leg 12–18 óra között tartanak nyitva, 
ahogy érkeznek a vendégek és meg-
jön az igazi nyár, változik a nyitva-
tartás is. A belépők ára változatlanul 
felnőtteknek 25, gyerekeknek, fi ata-
loknak 15, hétvégén mindkét jegy 5 
lejjel többe kerül.

Beltéri medencék is nyitva

Parajdon a belső medencés well-
nessközpont már egy hete nyitva 
van, előjegyzés és mindenféle iga-
zolás nélkül fogadja a vendégeket. 

A két órás felnőttjegy ára 35 lej, a 
nyugdíjasok, gyerekek és helybé-
liek kedvező áron válthatnak je-
gyet. Aki egész nap szeretne már-
tózni a gyógyvizű medencékben, 
70 lejes napijegy ellenében teheti 
meg. Hétköznap a wellness 12 óra-
kor nyit, hétvégén és ünnepnapo-
kon 9 órakor, és minden esetben 
21 óráig lehet igénybe venni a szol-
gáltatásokat.

Meleg vizű strandok ideje

Szentegyházán már május közepé-
től meg van nyitva a Szentegyháza 
Gyöngye termálstrand, itt beltéri 
medence is az érdeklődők rendelke-
zésére áll. Június elsején megnyílt 
a Nosztalgia Termál Strand is, ahol 
egy gyermekmedence, egy meleg 
vizű és egy nagy úszómedence vár-
ja a kikapcsolódni, úszni vágyókat. 
A jegyárak nem változtak, felnőttek 
25, nyugdíjasok 20, gyermekek 10 
lej ellenében használhatják a me-
dencéket, napozóhelyeket. A két 

felnőtt és két gyermek belépését 
biztosító családi jegy 60 lejbe kerül. 
Itt lakókocsit, faházat is lehet bérel-
ni, és sátrazni is lehet.

Maroshévízen már megnyitott 
az Urmánczy strand, ahol termál-
vízzel feltöltött medencével várnak 
kicsiket, nagyokat. A városháza 
által működtetett Bánff y Wellness 
egyelőre zárva maradt, mint aho-
gyan a mellette lévő strand is.

Az időjárás mindent felülír
Strandszezon van, ám a meteorológusok nem biztatnak semmi jóval

A Víkendtelepen. A tervek szerint 
jövő héten töltik fel a csónakázót, 
majd az úszómedencéket is

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Magyarországi 
turnén
A Maros Művészegyüttes több 
éve részt vesz a Győrben szer-
vezett Nemzetközi Táncfesztivá-
lon, viszont idén egy rendkívüli 
esemény keretén belül, a Győr 
királyi városi rangra emelésének 
750. évfordulója alkalmából 
szervezett rendezvényen léphet 
fel június 20-án, mint egyetlen 
határon túli együttes. A turné 
Kisvárdán folytatódik, a Magyar 
Színházak 33. Kisvárdai Feszti-
válján, ahol a Boldog nyárfalevél 
című színdarabot mutatják be, 
a Maros Művészegyüttes és 
a marosvásárhelyi Spektrum 
színház közös produkcióját. Az 
előadást június 23-án, délután 5 
órától a zsinagógában láthatják 
a nézők. Hazatérve útjukba 
ejtik Nagyváradot, ahol a IX. 
Szent László-napok keretében 
a vár szabadtéri színpadán 
két előadást tekinthet meg a 
nagyérdemű: június 25-én a Me-
zőség mosolya folklórelőadást 
és június 26-án a Szép Palkó 
című zenés mesejátékot.  A 

turnéról hazatérve a Tündérkert 
című produkcióban vesz részt 
az együttes, amely július 2-án 
a marosvásárhelyi várban és 
július 3-án a mikházi Csűrszín-
házban kerül bemutatásra.

Főként üzleti céllal 
érkeznek
Átlagosan 2675 lejt költöttek 
el Romániában az év első 
három hónapjában ide látogató 
turisták – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által 
csütörtökön közzétett adatso-
rokból. Az Agerpres hírügy-
nökség által idézett közlemény 
szerint idén januártól márciusig 
mintegy 64 100 külföldi vendé-
get szállásoltak el a romániai 
kereskedelmi szálláshelyeken; 
a külföldi turisták összesen 
171,5 millió lejt költöttek el 
az országban. Hiába zajlik a 
tárgyalások nagy része ma is 
az online térben, a Romániába 
látogató külföldiek közül leg-
többen – 68,5 százalék – üzleti 
célból érkeztek, kongresszuso-
kon, konferenciákon, tanfolya-
mokon, vásárokon, kiállításo-
kon vettek részt, 31,5 százalék 
magáncélból jött. Utóbbiak 
66,7 százaléka itt töltötte 
szabadságát, 10,7 százalék kul-
turális vagy sporteseményekre, 
8,4 százalék rokonlátogatásra 
érkezett. Mint ismert, tavaly 
51,6 százalékkal, 14,4 millióra 
csökkent a vendégéjszakák 
száma az előző évhez mérten 
a koronavírus-járvány miatt. A 
kereskedelmi szálláshelyekre 
érkező turisták száma is 52,3 
százalékkal, 6,335 millióra 
apadt, ebből 5,882 milliót a 
belföldi vendégek tettek ki, 
akiknek száma 44,5 száza-
lékkal csökkent 2019-hez 
mérten. A külföldi vendégek 
száma 83 százalékkal, 453 
ezerre zsugorodott.

• RÖVIDEN 

Eső és napsütés váltja egymást

A meteorológusok előrejelzései szerint Maros megyében péntek-vasár-
nap változékony, de meleg időjárása lehet számítani. Marosvásárhe-
lyen pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 Celsius-fok lesz, 
szombaton és vasárnap 26–27 fok között váltakozik. Keddre már 31 fo-
kot jósolnak, de szinte mindennap lehet záporokra számítani. Szovátán 
az előrejelzések szerint pénteken 26, szombaton azonban csak 23 fok 
lesz, és aztán melegedni kezd, kedden már elérve a 27 fokot. Maroshé-
vízen hétvégén 21 fok lesz a legmagasabb kinti hőmérséklet, Széke-
lyudvarhelyen pedig pénteken 26, szombaton 22, vasárnap 24 fok lesz, 
esőzésekkel tarkítva. Csíkszeredában lesz a leghűvösebb hétvégén, 
amikor a mért értékek nem fogják meghaladni a 22 Celsius- fokot, de jó 
hír, hogy jövő hét elején már 26 fokig is felmelegszik a nappali hőmér-
séklet. Esőre szinte mindenhol kell számítani. 




