
H osszas szünet után július 14-
én, szerdán újraindul a Buda-

pest–Marosvásárhely repülőgépjá-
rat. Mint a marosvásárhelyi reptér 
igazgatója, Peti András elmondta, 
az biztos, hogy szerdán és vasárnap 
működnek a járatok, de a pontos ér-
kezési és indulási időre fi gyelni kell, 
mert megtörténik, hogy változtat-

nak rajta. Azt kell még tudni, 
hogy azok utazhatnak Vá-
sárhelyről a magyar fővá-
rosba, akik be vannak oltva 
vagy 72 óránál nem régebbi 
PCR-teszt negatív eredmé-
nyét be tudják mutatni. 

„A járat újraindulását már 
sokan várták, többen érdeklődtek, 
hogy pontosan mikor indul és mi-

lyen feltételek között. Amennyiben 
továbbra is nagy lesz az érdeklődés, 
szinte biztos, hogy növelik a járaton 
számát és nemcsak hetente kétszer, 
hanem többször is lehet majd Buda-
pestre repülni” – ismertette.

Nagyobb és kisebb érdeklődés

A légikikötő igazgatója a Székely-
honnak azt is elmondta, hogy nagy 
az érdeklődés a törökországi és 
egyiptomi charter járatok iránt, de a 
németországi és angliai menetrend 
szerinti járatokon is sokan utaznak, 
hetente. Bár az elmúlt időszakban 
és a korábban készített felmérések 
során nagyon sokan válaszolták azt, 

hogy Rómába induló járatot szeret-
nének Marosvásárhelyről, amióta ez 
beindult, meglepően kevesen utaz-
nak vele. Peti András reméli, hogy 
megnövekszik a római járaton az 
utasok száma, hiszen másképp nem 
lesz indokolt ez az összeköttetés. Ha 
tetszőleges időpontban szeretnénk 
Rómába utazni, akkor júliusban sze-
mélyenként már 149 lejért megtehet-
jük, kézipoggyásszal. Budapestre az 
első héten a járatok 249 lejbe kerül-
nek, de mindkét célpont esetében a 
kiválasztott időponttól is függnek az 
árak.

Változó feltételek

Azoknak, akik utazni szeretnének, 
jó tudni, hogy az országok beso-
rolása, de az egy-egy ország által 
támasztott beutazási feltételek is 

szinte naponta változnak, így fontos, 
hogy az érdekeltek folyamatosan 
érdeklődjenek az újdonságokról. A 
repülőtér honlapján mindig közzé-
teszik a legújabb híreket és besoro-
lásokat, de telefonon is tájékoztatják 
az érdeklődőket. A repülőtéren lehet 
antigén gyorstesztet készíttetni, ami 

elegendő a németországi és angliai 
járatokra. Ez tíz perc alatt lesz kész, 
és 200 lejbe kerül. Az egydózisú ko-
ronavírus elleni oltást is igényelni 
lehet a repülőtéren, amióta ez a lehe-
tőség adott, több százan kérték már.

Simon Virág
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Unitárius püspököt választottak
Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész kapta a megbízatást
• Kovács István 
sepsiszentgyörgyi 
lelkészt, közügyigaz-
gatót választotta a 
következő hat évre 
püspökké szombaton 
a Magyar Unitárius 
Egyház (MUE) élére a 
két helyszínen – Ko-
lozsváron, a belvárosi 
unitárius templom-
ban, illetve Budapes-
ten, a Bartók Béla 
Unitárius Egyházköz-
ség templomában – 
egyidejűleg ülésező 
tisztújító zsinat. 

A z Unitárius.org honlapon 
olvasható életrajza szerint 
Kovács István 1959-ben szü-

letett Kőhalomban, 1978-ban Sepsi-
szentgyörgyön érettségizett. A ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet 

Unitárius Karán végzett tanul-
mányai befejeztével Maros-
vásárhelyen, Sepsiszentki-
rályon, Sepsiszentgyörgyön 
teljesített lelkészi szolgá-
latot, 1990–1993 között az 

újraalakult Országos Dávid 
Ferenc Ifj úsági Egylet első elnö-

ke, 1998-tól az Unitárius Lelkészek 
Országos Szövetségének elnöke volt. 
Közben önkormányzati tanácsos-

ként is dolgozott, szerepet vállalt a 
Székely Nemzeti Tanács megyei és a 
Magyar Polgári Párt sepsiszentgyör-
gyi szervezetének vezetőségében 
is. Kovács István egyetlen jelöltként 
pályázott a püspöki tisztségre, ame-
lyet 2008 óta Bálint-Benczédi Ferenc 
töltött be. Az ő püspöki szolgálata 
idején valósult meg a trianoni hatá-
rok által megosztott erdélyi és ma-
gyarországi unitáriusok újraegye-
sülése a Magyar Unitárius Egyház 
keretében. A választási eredmények 
bejelentését követően a leköszönő 

püspök üdvözölte Kovács István 
újonnan megválasztott egyházfőt, a 
MUE 32. püspökét, aki a zsinat előtt 
szolgálati esküt tett. A zsinati ülést 
megelőzően pénteken főtanácsi 
ülést is rendeztek, amely megerősí-
tette a magyarországi egyházkerü-
let főtisztségviselőinek (Kriza János 
püspöki helynök, Elekes Botond 
egyházkerületi főgondnok) megbí-
zatását. A Főtanács megválasztotta 
az egyház új főtisztségviselőit: a 
két főgondnokot (dr. Sándor Kriszti-
na, Farkas Emőd), a főjegyzőt (Rácz 

Norbert Zsolt) és a közügyigazgatót 
(Lőrinczi Lajos), valamint a középfo-
kú fegyelmi bíróság tagjait.

Erdélyi alapítású 
történelmi egyház

Az unitárius egyházat az 1520 körül 
Kolozsváron született Dávid Ferenc 
erdélyi reformátor alapította. Az 
unitárius vallás egyetlen isteni sze-
mélyt ismer el, az unitárius templo-
mok bejáratánál gyakorta olvasható 
az „Egy az Isten” felirat. Az erdélyi 

országgyűlés 1568-ban hozott val-
lásügyi határozata a világon először 
foglalta törvénybe a lelkiismereti és 
a vallásszabadsághoz való jogot. Ez 
az egyetlen erdélyi alapítású magyar 
történelmi egyház állami elismeré-
séhez vezetett. A Magyar Unitárius 
Egyházat a trianoni határok osz-
tották fel magyarországi és erdélyi 
egyházra, amelyek 2012 júniusában 
döntöttek újraegyesülésükről.

Megválasztották. Kovács István 

a következő hat évben unitárius 
püspökként tevékenykedik
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Újra repülhetünk Budapestre Marosvásárhelyről
• Szerdától ismét hetente kétszer lehet Marosvásár-
helyről  Budapestre utazni repülőgéppel. Ha lesz ke-
reslet iránta, akkor újra napi szinten lesz légi összeköt-
tetés a magyar fővárossal. Bár sokan kérték, egyelőre 
kevesen veszik igénybe a Vásárhelyről két óra alatt 
Rómába repítő járatot.

Egy óra alatt Budapesten lehetünk 
Marosvásárhelyről, repülőgéppel 
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