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• Egy jó hír a korona-
vírusos rosszak között: 
holnaptól újra naponta 
lehet majd Marosvá-
sárhelyről Budapestre 
repülni, ezekre a jára-
tokra egyre nagyobb 
az érdeklődés. Az 
utazni, dolgozni készü-
lők ugyanakkor nagy 
figyelemmel követik a 
készenléti helyzetet fel-
ügyelő csoport dönté-
seit is, hogy kiderüljön, 
mikortól lehet London-
ba vagy a népszerű 
egyiptomi, törökországi 
és görögországi üdülő-
telepekre repülni. 

SIMON VIRÁG

Jelenleg Marosvásárhelyről Bu-
dapestre és Németországba lehet 
légi úton eljutni. Mint Peti And-

rás reptérigazgató megkeresésünkre 
elmondta, mind a magyarországi, 
mind a memmingeni és dortmundi  
célállomások iránt nagy az érdeklő-
dés, oda és onnan is telt házas repü-
lőgépek szállítják az utasokat. 

Budapest, London, Antalya

Július elsejétől újra naponta lesz 
menetrend szerinti járat a magyar 
fővárosba, ez iránt is nagy az érdek-
lődés. A budapesti járatok indulási 
és érkezési időpontja nem egységes, 
ezekről érdeklődni lehet  a repü-
lőgép-társaság honlapján, jegyfog-
laláskor.  Peti András azt is elmond-
ta, hogy nagyon sokan érdeklődnek 
a londoni járatok újraindítása iránt, 
de ezt a döntést kormányszinten 

hozzák meg. Amikor Angliában 
nem lesz nagy a koronavírusos fer-
tőzöttek száma, akkor indulhat újra 

a légi közlekedés. Szintén nagy ér-
deklődés övezi a közkedvelt, előző 
években nagy sikernek örvendő 

törökországi, antalyai charterjá-
ratok újraindítását is, de a beígért 
egyiptomi, tunéziai és görög 
charterjárat indulásáról 
is érdeklődnek. „Ezeket a 
fontos döntéseket nem a re-
pülőterek és a szolgáltatók, 
hanem a készenléti helyze-
tet felügyelő csoport illeté-
kesei hozzák meg, így az ő 
döntéseiket kell fi gyelni. Ál-
talában hétfőnként szoktak az 
országok besorolásán változtatni”.

Repülővel a magyar fővárosba
Július elsejétől újra naponta lesz repülőgépjárat Budapestre

Kijutás a reptérre és onnan vissza 

Ami a marosvásárhelyi repülőtérre való eljutást és onnan továbbutazást 
illeti, két busztársaság is kínálja szolgáltatásait, a Niraj Transfer, amelynek 
kisbuszai 30 lejért szállítják ki Marosvásárhelyről az utast, illetve szállítják 
vissza Vidrátszegről a városba. Hargita és Kovászna megyéből többek között 
a Vándor Székely kisbuszaival lehet a marosvásárhelyi reptérre utazni.

Kisbuszokkal lehet a reptérről 
hazajutni. Fokozott óvintézkedések 
közepette lehet felülni a járatokra
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KOVÁCS ATTILA

A magyar kormány óvodafej-
lesztési programjának kereté-

ben történik meg az új intézmény 
felépítése, amely három óvodai és 
egy napközis csoportnak biztosít 
majd helyet, minden szükséges fel-

szereltséggel együtt – erről 
nemrég született döntés. 
Mint Albert Tibor, a für-
dővároska polgármestere 
kérdésünkre elmondta, a 
beruházás szükségességét 

az óvoda jelenlegi helyze-
te is indokolja, amely egy régi villa 
épületében működik, megfelelő kö-
rülmények között, jól felszerelve. 
Viszont az érvényben lévő tűzvé-
delmi előírásoknak nem felel meg, 

és az engedélyeztetéshez olyan mér-
tékű átalakításokra lenne szükség, 
amelyek költsége megközelítené egy 
új épület felépítését – ismertette Al-
bert Tibor. „Mi ezt a lehetőséget vá-
lasztottuk, és ha az óvoda elkészül, 
akkor a régi épület megmaradhat 
közösségi háznak vagy vendégház-
nak az önkormányzat számára” – 
vetítette előre a városvezető.

Területet vásárolnak

A leendő intézmény helyszínét még 
nem jelölték ki, ehhez területet is kell 
vásárolni. „Felvettük a kapcsolatot a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségével (RMPSZ), és keressük a 
helyet az óvoda számára. A magyar 
kormány által biztosított támogatás 
a területvásárlás költségeit is fedezi, 
ezt az RMPSZ vásárolja meg. Az óvo-
da és napközi felépítése után a mű-
ködtetést átadják a helyi önkormány-
zatnak” – részletezte a polgármester. 

Úgy számolnak, hogy mivel az utób-
bi években 60–70 között mozgott az 
óvodai gyereklétszám a településen, 
ennek megfelelő befogadóképességű 
létesítményre van szükség. Első lé-
pésként a kiviteli terveket kell elké-
szíteni, a polgármester szerint ha 
minden jól halad, egy hónapon belül 
ez megkezdődhet.

Új óvoda épülhet Tusnádfürdőn magyar támogatással
• A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesz-
tési Programjának támogatásával épülhet új óvoda és 
napközi Tusnádfürdőn. Épp jókor, a jelenlegi intézmény 
ugyanis nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak, át-
építése pedig túl költséges lenne.

Tusnádfürdőn új helyszínre költözhet az óvoda, 
ha elkészül az erre szánt épület

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  SZIGETI  VAJK ISTVÁN

Kalandverseny
Augusztus 7-étől 9-éig a 
Szováta és a bözödújfalusi tó 
közötti területen rendezi meg 
az Outward Bound a Kárpáti 
Kalandversenyt. A részvevők-
nek – négyfős csapatoknak – 
az új helyszínen közel 100 km-t 
kell megtenniük gyalog, vízen 
és kerékpáron. Összesen 30 óra 
áll a versenyzők rendelkezésére 
ahhoz, hogy nemcsak fizikai, 
de szellemi erejüket is össze-
mérjék. Az idei kiadás újdonsá-
gáról Kiss Emőke, a szervezet 
munkatársa a Székelyhonnak 
elmondta, most egyénileg is 
be lehet nevezni, és ebben az 
esetben a szervezők segítenek 
csapatot találni. Amennyiben 
valaki támogatni szeretné ezt 
a megmozdulást, a carpathia-

nadventure@outwardbound.
ro címen léphet kapcsolatba az 
Outward Bounddal. Aki pedig 
szeretne benevezni, július 15-
éig megteheti: https://outwar-

dbound.ro/hu/programjaink/
karpati-kalandverseny/.
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