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Megmaradnak a népszerű járatok
Két új úti cél körvonalazódik a marosvásárhelyi reptéren, de még semmi nem biztos

• Jócskán túl a vá-
rakozásokon: a
marosvásárhelyi
Transilvania repülő-
tér vezetősége és a
légikikötőt fenntartó
Maros Megyei Tanács
erre az esztendőre 152
ezres utaslétszámra
számított, ez azonban
év végéig elérheti a
180 ezret. Jövőre két
új úti célt is felvenné-
nek a meglévők mellé,
konkrétumokról azon-
ban egyelőre nem
tudtak beszámolni.

SIMON VIRÁG

A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia énekkara spontán 
kiskoncertet tartott kedden 

délelőtt a marosvásárhelyi 
Transilvania repülőtéren, 
megkönnyítve a Londonba 
készülők várakozását, szeb-
bé téve napjukat. Az éneke-

sek karácsonyi dalokat adtak 
elő több nyelven, csengő hangjuktól 
zengett az egész repülőtér.

Egyiptom bejött 
a székelyföldieknek

Peti András, a légikikötő igazgatója 
örömzeneként hallgatta az előadást, 
és nem hiába elégedett ezzel az esz-
tendővel, hiszen sikerült a célként 
kitűzött utasszámot túlhaladni. Azt 
szerették volna ugyanis, hogy idén 
legalább 152 ezer utasa legyen a 
Transilvania reptérnek, de ezt már 
túlszárnyalták, és előreláthatóan de-
cember végéig a 180 ezres számot is 
elérik. Ez nagymértékben a naponta 
közlekedő budapesti járatoknak kö-

szönhető, de emellett a nyáron üze-
melő charterjáratok is nagyon nép-
szerűek voltak. Tavaly egy kolozsvári 
turisztikai ügynökség újraindította 
az egyiptomi üdülőtelepre, Hurg-
hadába szállító járatot Marosvásár-
helyről is, és a június–szeptember 
között menetrendszerűen közlekedő 
gépek minden alkalommal tele vol-
tak. Mint az utazási iroda igazgatója, 
Haithem Souani tegnap elmondta, 
elégedettek voltak az utaslétszám-
mal, azt tapasztalták, hogy Maros 
megyéből és környékéről sokan 
érdeklődnek az egyiptomi úti cél 

iránt, így jövő nyáron is elérhetővé 
teszik ezt a csomagot. „Marosvásár-
helyről leginkább fi atalok repültek 
Egyiptomba nyaralni, szórakozni, de 
kis- és nagyobb gyermekes családok 
is nagyon szerették ezt a célpontot. 
Amennyiben igény mutatkozik 
rá, meg is tudjuk hosszabbítani a 
szezont, hiszen Egyiptomban már 
áprilistól lehet fürödni, pihenni, 
és akár októberben is strandolásra 
alkalmas az idő.” Haithem Souani 
arról is beszélt, hogy tárgyalásokat 
folytatnak egy repülőgép-társaság-
gal, mert szeretnének egy új járatot 

indítani Marosvásárhelyről, de a cél-
pontot egyelőre nem nevezhette meg, 
mivel még zajlanak az egyeztetések.

Mikrobuszok Székelyföldről 
a reptérre

Peti András, a repülőtér igazgatója 
is azt mondta, hogy szeretnék, ha a 
meglévők mellett jövő nyártól két új 
úti cél is szerepelne kínálatukban, 
de ezekről egyelőre nem tud nyilat-
kozni. Emlékeztetett, hogy sokkal 
kevesebb repülőgépet gyártanak, 
mint amennyire a rohamosan fejlő-
dő turizmusnak szüksége lenne. A 
Székelyhon kérdésére a reptér igaz-
gatója elmondta, hogy csíkszeredai 
indulással két menetrend szerinti 
mikrobuszjárat is rendelkezésükre 
áll az utasoknak, az egyik Gyer-
gyószentmiklós, a másik Széke-
lyudvarhely és Szováta érintésével. 
Marosvásárhelyről is minden induló 
és érkező járathoz ki lehet utazni 
kisbusszal. Egy jegy ára 30 lej, ami 
kevesebb, mint ha taxival mennénk 
ki a repülőtérre. Ennek ellenére na-
gyon kevés utas veszi ezt igénybe, a 
működtető cég veszteséges, és nem 
tudni, meddig tartja fenn a járatot. 
„Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb 
utast családtagjai, barátai, ismerő-
sei viszik ki a reptérre. Bár tudnak 
a menetrend szerinti járatról, mégis 
más módon utaznak ide.”

Év végéig az utasok száma elérheti a 180 ezret
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Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
ma 9 és 17 óra között, és 
december 13-án, pénteken 
8-16 óra között szünetel az
áramszolgáltatás Hargita-
fürdőn az 1–103. és a 2–108.
házszámok között. December
12-én, csütörtökön 8 és 16 óra
között hasonló okokból nem 
lesz áram Csíkszenttamáson, 
a 194–277., 339–548. és a 
647–659. házszámoknál, 13-
án, pénteken 8-16 óra között 
pedig a 278-338. házszámok-
nál, illetve Csíkszentdomoko-
son az 1-81. házszámoknál.

Verseskötet-
bemutató
Fekete Vince József Attila-dí-
jas költő Vargaváros című új 
verseskötetét mutatják be 
december 13-án, pénteken 17 
órától a csíkszeredai Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. A 
szerzővel Lövétei Lázár László 
költő beszélget, közreműködik 
Kozma Attila színművész.

• RÖVIDEN

A N T A L  E R I K A

Az egyik tervezett beruházás egy 
volt iskola régi épületében va-

lósul meg, a magyar kormány jóvol-
tából. Itt a munka javával már elké-
szültek, most a bútorzat beszerzése 
van folyamatban, és ha minden jól 
megy, márciusban használatba is 
adják a 15 férőhelyes bölcsődét és 
15 férőhelyes óvodát – tudtuk meg 
Márk Endrétől, Szászrégen alpol-
gármesterétől. Mint az elöljáró ki-
fejtette, a felújított, korszerűsített 
épület egyik szárnyában az egyik, 
a másik szárnyában a másik intéz-
mény kap helyet, közös udvarral. 

Amennyiben szükséges lesz, két-két 
helyiséggel még növelhető mind-
kettőnek a befogadóképessége. 
Miután elkészült a bölcsőde, illet-
ve az óvoda, az önkormányzaton 
a sor, hogy annak működtetését, 
fenntartását átvegye, belefoglalja 
a költségvetésébe.

Pénz a fejlesztési régiótól is

Ugyancsak bölcsőde- és óvodaépítésre 
nyert több mint egymillió eurós euró-
pai uniós támogatást Szászrégen, a 
szerződést a napokban írta alá Maria 
Precup polgármester és Simion Creţu, 
a Központi Fejlesztési Régió igazgató-
ja. A 3-as számú, 140 férőhelyes nap-
közi otthonba 161 gyereket írattak be, 
az igények pedig egyre nőnek, egyre 
több lesz az óvodáskort elérő gyerek. 
Ahogy a polgármester a sajtónak el-
mondta, az épület már nem felel meg 
az elvárásoknak, a higiéniai, egész-

ségügyi szabályokat egyre nehezebb 
betartani, ezért is időszerű a korszerű-
sítés, bővítés. A tervek szerint az épü-
letszerkezeti szempontokat is 
fi gyelembe véve kezdenek 
hozzá a munkálatokhoz, 
felújítják az elektromos há-
lózatot, a vizesblokkokat, 
mozgássérültek számára 
is megközelíthetővé teszik 
a be- és feljáratokat. A napenergiát 
használva energetikai szempontból 
is gazdaságosabb lesz a felújított 
épület. Mindezeket 2021. augusztus 31-
éig tervezik megvalósítani.

Bölcsőde- és óvodaépítés Szászrégenben
• Folyamatos helyhiánnyal küzdenek a szászrégeni
bölcsődék és óvodák, várólistákon szerepelnek a gyere-
kek, hogy ha ürül egy hely, akkor az éppen soron követke-
ző foglalhassa el. Ez az áldatlan állapot hamarosan megol-
dódik, hiszen új bölcsődék és óvodák épülnek a városban.

Ezt az épületet felújítják és óvodát hoznak létre benne
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