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Vegyes tapasztalatokról számol-
tak be az általunk megkérdezett 
pályaüzemeltetők az év végi és 
idei síszezonnal kapcsolatban. 
Egyeseknek „kijött a lépés” azzal, 
hogy a tél beköszöntével idejében 
beindították a pályákat, mások a 
visszaeső forgalomra panaszkod-
tak, többek között a rossz, sokszor 
kritikus útviszonyok miatt. De volt 
olyan üzemeltető is, aki kereken 
kijelentette: a Hargita megyei sí-
pályákat a szomszéd megyékből 
érkezők tartják el.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Atavalyi szezonhoz mérve ke
vesebb látogatója volt a har
gitafürdői Csipikepályá

nak, a kiesést a működtető a rossz 
téli útviszonyoknak tudja be. Péter 
Árpád, a Csipikepálya üzemeltetője 
ennek megfelelően közepesnek érté
kelte az idényt.

Hargitafürdő: visszaesés
– A pálya minősége jó volt, a hó 

mennyiségével és az időjárással sem 
volt baj, de mégis veszteséggel zár
tuk a szezont. A rossz útviszonyo
kat okoljuk, mivel Hargitafürdőre 
sokszor csak igen nehezen lehetett 
feljutni amiatt, hogy nem takarí
tották, szórták megfelelően az utat 
– fogalmazott Péter Árpád, hozzáté
ve, mindezek ellenére sok vendégük 
volt Bákó, Neamţ és Iaşi megyéből, 
de Csík környékéről is érkeztek a téli 
sportokat kedvelők.

Hargitafürdőn a csíkcsicsói 
közbirtokosság által működtetett 
Kos suthpályán lehetett még sízni 
– igaz, a peres útra terelt területvita 
miatt csak jóval a szezon kezdete 
után –, a Miklóspályán idén nem 
indult be az „élet”. Kósa Imre, a 
csicsói közbirtokosság elnöke emiatt 
nem is kívánta értékelni a szezont, 
viszont elmondta: átfogó felmérést 
terveznek készíteni arról, hogy pon
tosan mennyien is járnak télen sízni, 
kikapcsolódni Hargitafürdőre. Az 
adatokat a Hargitahegység fejleszté
si tervéhez készülnek hozzárendelni, 
hogy tudják, milyen irányba érde
mes és kell lépniük.

Madarasi-Hargita: 
elégedettek
A MadarasiHargitán nem pa

naszkodtak a szezonra, bár a nem túl 
jó útviszonyok itt is szóba kerültek. 
Sipos Zoltán, a MadarasiHargita 
Síközpontot működtető Bagolykő 
Kft. vezetője arról számolt be, egész 
jó idényt zártak, amin még az javít
hatott volna, ha hétköznapokon is 
nagyobb lett volna a pályák kihasz
náltsága. 

– Mivel a főszezonban általában 
csak hólánc segítségével lehetett 
autóval megközelíteni a Madarasi
Hargitát, így is szép számban vol
tak vendégeink, mind a környékről, 
mind a román megyékből – közölte 
Sipos, hozzátéve, örülnének, ha a 
hegyre vezető utak jobb állapotban 
lennének, és alaposabban takaríta
nák azokat. A MadarasiHargitán 
egyébként még mindig tart a szezon, 
miután az elmúlt hétvégén 30 centi

méteres friss hóréteg hullott, szom
baton szervezik meg például a Snow 
on Fire szabad stílusú síversenyt.

Elégedett a MadarasiHargitán 
levő Hópánkópálya üzemeltető
je, Péter István is. Ő azt mondta: 
jó tél volt, megfelelő hóviszonyok 
jellemezték a pályát, ezért egyszer 
sem kellett leállniuk szezon közben. 
Hozzájuk főként a moldvai megyék
ből, továbbá Udvarhely és Csík kör
nyékéről érkeztek vendégek.

Tusnádfürdő: 
hosszabb szezon
Mintegy két hete zárult a sísze

zon Tusnádfürdőn, amely így több 
mint 70 napig tartott, tudtuk meg 
Albert Zsuzsától, a sípályát működ
tető Tusnádfürdői Turisztikai Egye
sület elnökétől. 

– Ez volt a negyedik év, hogy 
üzemelt a pálya, az idei szezonnal is 
elégedettek vagyunk. Sikerült „meg
lovagolni” a téli ünnepeket, amikor 
nagyon sok kikapcsolódni vágyó 
látogatott a településre. Ez annak is 
köszönhető, hogy már december 
22étől üzemelt a sípálya. Sajnos 
idén nem hullott annyi hó, mint az 
ezelőtti években, de a konstans hi
degnek köszönhetően folyamatosan 
lehetett hóágyúzni a pályát – érté
kelt Albert.

Homoródfürdő: 
nem jönnek ide turisták
Benedek Lukács, a hom oród

fürdői Lobogó Panzió és a mögötte 
húzódó sípálya tulajdonosa már 
másképp fogalmazott. 

– Mivel idén sem változtattunk 
az árainkon, kevesebb is volt a bevé
telünk, továbbá az átlaghoz képest 
kevesebb síző fordult meg nálunk. 
Turista nem jön hozzánk! – szö
gezte le az üzemeltető, aki szerint a 
Hargita megyei sípályákat amúgy is 
a „szomszédok” tartják fenn. – Ér
dekes volt, hogy idén például töb
ben jöttek hozzánk Kézdivásárhely 
és Sepsiszentgyörgy környékéről. 
Ez azzal is magyarázható, hogy 
a hozzájuk közelebb levő brassói 
sípályákon hosszú sorokat kell 
kivárni, továbbá kétszer annyiba 
kerül ott a sízés, mint nálunk. A 
vendégek száma elfogadható volt, 
a hóviszony kielégítő, viszont a 

szezon idén hamarabb lezárult – 
összegzett Benedek. 

Gyergyócsomafalva: 
jó szezon a működő pályán
– Az egyik legjobb szezont zár

tuk – jelentette ki Bartalis Márton, 
a gyergyócsomafalvi Veresvirágsí
pálya üzemeltetője. Ide leginkább 
a környékről jöttek sízni. Mint azt 
Nagy János, a csomafalvi Snowpark 
működtetője közölte, idén nyitották 
meg a pályát, mivel az áramellátást 
nem sikerült megoldaniuk, így a fris
sen vásárolt három, nagy kapacitású 
hóágyút sem lehetett működtetni.

 – Majd következő télen várjuk 
a sízőket, hiszen most már, a szezon 
végére, megoldódott az áramellátás 
kérdése – mondta Nagy. 

Bucsin: vegyes 
tapasztalatok
– Mi mindig meg vagyunk elé

gedve – reagált megkeresésünkre 
Magyari Elemér, a Havas Bucsin
sípálya működtetője. – Jobbak vol
tak a hóviszonyok, mint a tavaly, a 
vendégek pedig főleg Marosvásár
hely környékéről érkeztek – közölte, 
osztva Székely Béla, a szintén Bucsin
tetői Bogdánpálya üzemeltetőjének 
véleményét, mely szerint a szezon 
végén az is befolyásolta a sízők szá
mának visszaesését, hogy a délebbi 
megyékből érkező vendégeiknek 

„február végén, március elején már 
nem a sízésen jár az eszük”, holott a 
Bucsinban lenne lehetőségük rá. A 
Bogdánpálya üzemeltetője vegyes
nek, hullámzónak értékelte a szezont 
a szokatlanul enyhe február miatt. – 
Idén azonban nem kellett hóágyúz
zunk – jegyezte meg Székely.

A bucsini Bujdosópályán még a 
múlt vasárnap is jó körülmények kö
zött lehetett sízni a 60 centiméteres 
hónak köszönhetően. 

– Háromszorosára nőtt a for
galmunk, a legtöbb vendégünk 
Tordáról, Segesvár és Marosvásárhely 
környékéről érkezett. Ez a növekedés 
a tavaly jelentősen meghosszabbított 
pályának köszönhető – értékelt Ba
lázs Ferenc, a pálya üzemeltetője. 

Borszék: visszajáró 
vendégek
– A középső pályán még mindig 

lehet sízni, vannak is vendégeink – 
jelezte Benkes Zsolt, a borszéki sí
pályarendszer egyik üzemeltetője. Ő 
arról számolt be, két héttel korábban 
kezdődött náluk a szezon, azonban 
hamarabb is lett vége. – Arányaiban 
ugyanannyian fordultak meg a pályá
kon, mint a korábbi években, most is 
síznek, és a hétvégén is lesznek. Iga
zából mi, a sípályákat üzemeltetők 
nullában jöttünk ki, ebben a szezon
ban is a panziók, vendéglátóipari 
egységek profitáltak. Akik korábban 
megszerették és megszokták a sízést 
nálunk, azok nagyjából vissza is tér
tek ebben a szezonban is – közölte 
Benkes, hozzátéve, reméli, eljön az 
az időszak is, amikor a sípályák üze
meltetése is nyereséges vállalkozás 
lesz Hargita megyében.

Somlyó: újra 
a köztudatban
Tesztszezon volt az idei a tavaly 

újjáépített Kissomlyósípályán. Bur
ján László, a pálya egyik üzemeltetője 
szerint ez a szezon arra volt jó, hogy 
rendesen beállítsák a felvonókat és 
kipróbálják a hóágyúzást is. – A lé
nyeg, hogy minden időközben fel
merült nehézség ellenére az újra be
üzemelt Kissomlyósípályát sikerült 
visszahozni a köztudatba, főként a 
csíkiak körében. Reméljük, jövőben 
már sokkal sikeresebb szezonnak né
zünk elébe – közölte Burján. 

Egységes rendszert terveznek

Több turistát lehetne vonzani, ha a Hargitahegység mindegyik sípá
lyája egységes beléptető rendszerrel állna a sízők rendelkezésére – állítja 
a megyei tanács által létrehozott Hargitahegység Fejlesztéséért Egye
sület. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az elképzelés 
kapcsán azt mondta: támogatni tudnák az egységes beléptető rendszer 
elektronikus irányítását szolgáló központi szerver megvásárlását, ehhez 
azonban az érintett vállalkozóknak is meg kell fogalmazniuk elképze
léseiket, számításaikat. Borboly hozzátette, a Hargitahegység fejlesztési 
tervében kiemelkedő fontosságú a sípályák összekapcsolása, emellett 
Hargitafürdő és a MadarasiHargita „összekötését” is tervezik, ami há
rom nagy felvonóval lenne megoldható.

Az egységes hargitai belépőrendszerhez megközelítőleg húsz helyi 
rendszer és mindegyikhez legalább két kapu szükséges, valamint egy 
központi szerver. A befektetés révén számítógépvezérlésű beléptető 
rendszert építenének ki a sípályákon, amelyeket mikrochipes síbérletek
kel lehetne használni. Külföldi és belföldi árajánlatok alapján kiszámol
ják a szükséges összeget, és leadják az igénylistát Hargita Megye Tanácsá
nál, döntöttek az egyesület tagjai.

Körkép

Hargitafürdőn az időjárásra nem, a rossz útra annál többen panaszkodnak fotó: domján levente

SzEzonzáráS a Sípályákon – aHoGy a MűköDTETők láTják az iDényT

Más megyékből érkezők tartják el a sípályákat
nEM uTalT ki pénzT 

a MiniSzTériuM

Szüleik zsebére 
ingáznak a diákok
Hiába tettek le igénylést minden 
hónapban, a tanfelügyelőség 
idén nem kapott pénzt az oktatá-
si minisztériumtól az ingázó diá-
kok bérlet- és jegyköltségeinek 
megtérítésére. a diákok utazási 
költségeit a szülők kénytelenek 
állni, a megye szintjén a teljes 
elmaradás 1 540 000 lej.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

143 lejbe kerül havonta a 
Csíkborzsova–Csíkszereda 
távolságra érvényes autó

buszbérlet. Tavaly minden hónap 
végén egy összegben kaptuk a té
rítést, abból vásároltuk meg a kö
vetkező bérletet. Három hónapja 
azonban nem érkezett egy lejt 
sem: a lányom utazási költségei 
nagy terhet jelentenek a családnak, 
főleg most, tél idején – közölte la
punkkal egy borzsovai édesanya, 
akinek középiskolás gyermeke a 
Márton Áron Gimnáziumban ta
nul, ezért ingázik. Hozzátette, az 
ő esetükben 400450 lejt vett ki a 
családi kasszából az, hogy nem fe
dezik a bérlet árát – de ismerősei, 
akik gyermekei még távolabbról 
ingáznak, ennél is nagyobb össze
get voltak kénytelenek kifizetni, 
ráadásul úgy vélik, nincs is esély rá, 
hogy utólag megtérítsék számukra 
ezeket a havi kiadásokat.

Hargita megyében idén még 
egyetlen ingázni kénytelen diák 
számára sem fizették vissza a bér
let árát. Az oktatási minisztérium 
tavalyig – a 2011ben megje
lent tanügyi törvény 84. cikkelye 
alapján – megtérítette az ingázás 
költségeit azoknak a diákoknak, 
akik tanulmányaikat nem tudják 
lakhelyükön folytatni, és utazniuk 
kell ahhoz, hogy iskolába járjanak. 
A tanfelügyelőség havonta bekéri 
az iskoláktól a jegyek és bérletek 
árának megtérítéséhez szükséges 
összegigénylést, és az adatok össze
sítése után minden hónap elején 
továbbítja az oktatási tárcának. A 
kiutalt összeget általában a hónap 
második felében, 20a körül szok
ták megkapni. 

A Hargita megyei tanfelügye
lőség az utolsó ilyen jellegű kiuta
lást december 20án kapta meg, és 
a kéréseknek megfelelően ki is osz
totta az összeget az iskoláknak. A 
megyében átlagban havi 450 000 
lejről van szó. 

Az elmúlt évek gyakorlatához 
híven a tanfelügyelőség idén is 
leadta az igényléseket az oktatási 
minisztériumnak. Az első három 
hónapra összesen 1 540 000 lejt 
kértek, de tegnapig még nem kap
tak egyetlen lejt sem. Ismereteik 
szerint más megyék sem kaptak 
pénzt a diákok ingázási költségei
nek fedezésére. 

A tanfelügyelőségről azt jelez
ték: nem mondanak le a diákok
nak a törvény által biztosított azon 
jogáról, hogy megtérítsék számuk
ra az iskolába járás útiköltségeit, és 
továbbra is igénylik mind az elma
radt, mind az aktuális összeget a 
minisztériumtól.


