Помиляється той, хто вважає, що відпочивати на
морі найкраще влітку. Травень на узбережжі Чорного
моря – це неймовірні пахощі кущів, дерев, прекрасних
квітів, привітне сонечко і тепле море. Усі принади
весняного відпочинку автор цих рядків відчула, відпочиваючи цього року в пансіонаті “Львівський залізничник”, що в Судаку.

У пансіонаті “Львівський залізничник” упродовж усього відпочинкового сезону милують око квіти
на клумбах, але у травні відпочивальників усе-таки менше, особливо у перший заїзд. Температура
води у морі для дорослих у цей
час цілком комфортна для купання – 18-21 градус, повітря прогрівається до 26-28 градусів. Якщо
говорити про цьогорічну весну, то
дощів у цій місцевості майже не
було, попересихали навіть джере-

ла в горах. Перший дощик пройшов лише наприкінці травня. На
схилах гори, де височіє Генуезька
фортеця, спека висушила траву,
тому схил має такий вигляд, як наприкінці літа. У спеку підніматися
на фортецю важко, а весняна пора
для цього – найкращий час. У такі
засушливі дні працівникам пансіонату додається роботи, адже
доводиться посилено поливати
клумби. Власне квіткова палітра,
висаджена та виплекана руками
працівників пансіонату, чи не найбільше запам’ятовується відпочивальникам.
Директор пансіонату Надія
Рудік розповідає, що на сезонні
роботи винаймають працівників,
які утримують немалу територію
пансіонату в належному стані.

– Воду для пансіонату беремо
з трьох свердловин, – говорить
Надія Миколаївна. – Цьогорічна
зима у нас була малосніжна, весна – без дощу, тому працівники
пансіонату постійно поливають
квіти, кущі, дерева. Робити це непросто, адже полив у нас ручний.
Щоб троянди розквітали двічі за
сезон, ми їх спеціально підрізаємо. Кущів квітів від заїзду до заїзду меншає, на жаль, виривають
із корінням. Влітку у пансіонаті

працює воєнізована охорона залізниці, тому троянди вже не вириватимуть.
– Надіє Миколаївно, чи матиме якісь особливості цей сезон
відпочинку?
– Цього сезону все, як і минулого року. Завдяки відкриттю після капітального ремонту третього
корпусу у кожному заїзді збільшилася кількість відпочивальників
– із 400 до 600 осіб. Під час підготовчих робіт ранньою весною
замінили труби системи опалення,
теплотраса була прокладена 10
років тому і потребувала нагальної заміни. Щоб не перекопувати
територію пансіонату, спеціальний
екскаватор зробив кілька проколів
у землі, і замість застарілих металевих труб працівники будівель-

но-монтажного поїзда №908 за
два тижні проклали пластикові з
довшим терміном експлуатації.
– Чи подобається залізничникам відпочивати не тільки
влітку?
– Власне тенденція відпочивати у міжсезоння відчутно зросла.
Останній заїзд закінчується 28
грудня, зате у цей період деякі медичні процедури у нас безкоштовні,
працює басейн. Хто спробував відпочивати у міжсезоння, той надалі
за можливості старається приїхати
в Судак у такий же період.
У пансіонаті є чим зайнятися
тим, хто звик активно відпочивати,
а не лише засмагати на пляжі. О
7-й годині ранку для усіх, хто бажає, спортивний інструктор Ольга
Денисенко проводить ранкову зарядку – комплекс вправ під музичний супровід. Ольга Миколаївна
працює у пансіонаті вже чимало
років, тому багато залізничників,
здебільшого жінки, одразу впізнають її голос, а при зустрічі – щиру
і привітну усмішку. Перед сніданком Ольга Денисенко через радіовузол вітає відпочивальників, а
ввечері вона працює диск-жокеєм
на танцювальному майданчику.
– Спочатку я була культпрацівником, а коли звільнилася посада
спортивного інструктора, колишній
директор пансіонату, а нині міський голова Судака Володимир
Миколайович Сєров запропонував
мені проводити ранкову зарядку,
– пригадує Ольга Миколаївна. – Я
не одразу погодилася, але, оскільки була хореографом за освітою
і займалася аеробікою, врешті
взялася за цю справу. На початках директор навіть особисто перевіряв, скільки відпочивальників
відвідує мої заняття, і побачив,
що бажаючих постійно більшає.
До мене навіть підходили дівчата,
просили переписати музику, під
яку проводжу комплекс фізичних
вправ, хочуть вдома продовжити
займатися самостійно. Це тішить.
У пансіонаті проводяться турніри з настільного тенісу для дітей
та дорослих. Користується популярністю у залізничників спортивний майданчик, на якому можна
поганяти м’яч або пограти у волейбол.
Щозаїзду відпочивальники мають можливість побувати на екскурсії біля джерела святого Сави,
що ніколи не пересихає, на горі
Перцем. Автор цих рядків мала
можливість разом із групою залізничників піднятися на вершину
(230 метрів над рівнем моря) і побачити навколишню красу з видом
на Чорне море. Під час підйому
нашу увагу привернула унікальна рослинність, де багато ялівцю
трьох видів, тому тут дихається
так легко. Побачили ми і квітучий
каперс, із якого готують різні смаколики, чебрець, кримський лимонник та інші.
Того ж дня, першого червня,
у День захисту дітей, надвечір на
танцювальному майданчику для
дітей відбувся конкурс малюнка на
асфальті. Оскільки діти були різних вікових категорій – від 6 до 12
років, – то їхні роботи були оцінені
за віковими категоріями. Усі діти
успішно впоралися з конкурсним
завданням і отримали пам’ятні
призи. Свято для дітей продовжи-

лося веселими іграми і танцями.
Друге червня – останній день
другого заїзду. Треба не забути
завершити кримську фотосесію
і кинути в море монетку, щоб повернутися сюди знову.
А наступного дня Судак від-

провадив нас проливним дощем.
У таку погоду значно легше було
залишати Судак і Чорне море з
надією на наступну зустріч...
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
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