
Készülnek a téli szezonra Har
gitafürdőn: a Csipike-pályán teljes 
kapacitással működik a hóágyú, a 
közvetlen közelében található sí
felszerelés-kölcsönzőt pedig bő
vítik, sőt elvben a biatlonpálya és 
a hópánkó mellett idéntől egy új, 
az extrém sízőket, hódeszkásokat 
váró létesítmény is elindulna.
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Több napja szórja a porlasz-
tott vizet a mínusz Celsius-
fokokban a hóágyú, a mű-

ködtetők csapadék hiányában igye-
keznek mesterséges havat varázsolni 
a Csipike-sípálya lejtőjére. Bővítik a 
szomszédságában található síkellék-
kölcsönzőt is, hogy gördülékenyen 
szolgálhassák ki a téli szünetben ér-
kezőket. 

– Jobb szezon reményében bő-
vítjük a Csipike-pályához tartozó 
kölcsönzőt. Felújítjuk, átrendezzük, 
egy új szárnyat is építettünk hozzá, 
amely várhatóan két héten belül tel-
jesen elkészül. A tervek szerint a bi-
atlonpálya már a mostani hétvégén, 
reménykedünk, hogy az ezt követő 
hétvégére a Csipike-pálya is beindul. 

Egyelőre várjuk, hogy lehavazzon, 
de ha nem lesz hó, akkor a hóágyúk 
állandó működtetésével oldjuk meg, 
hogy használni lehessen a pályákat. 
Várjuk a turistákat, reméljük, idén 
jó szezon lesz – nyilatkozta Márton 
Simon, a kölcsönző tulajdonosa.

Konkurenciaharc sívonalon
Muszáj bevetni a modern esz-

köztárat, hiszen havazás hiányában 
egyrészt túl hosszúra nyúlt az őszi 
holtszezon, másrészt kiéleződött a 
konkurenciaharc is: a megyében ki-
épített újabb sípályák egyre több tu-
ristát vonzanak, így kevesebben láto-
gatják Hargitafürdőt, mint egykor. 

– Jóval kevesebb idén az ér-
deklődő, mint tavaly ilyenkor. Bár 
Hargitafürdőn nagyjából felkészül-
tek a turisták fogadására, viszonylag 
kevesen jelentkeztek, vagy jelez-
ték, hogy jönnének. Véleményem 
szerint ez annak tudható be, hogy 
eléggé kiépült az utóbbi időben a 
környék téli idegenforgalma, gon-
dolok itt a tusnádi sípályára, vagy 
a Borszéken, Homoródfürdőn és 
a Madarasi-Hargitán levő pályák 
felkészültségére, amelyek elég sok 
turistát elvisznek Hargitafürdőtől. 
Hamarosan elindul a biatlonpálya, 
emellett most folyik az egyezke-

dés a Kossuth-pálya bérbeadásáról. 
Amint sikerül megegyezniük a 
feleknek, annak függvényében azt 
a pályát is elkezdik működtetni – 
közölte Tófalvi Ernő, a csíkszeredai 
polgármesteri hivatal hargitafürdői 
megbízottja.

A helyi vendéglátósok némelyike 
azonban mégis bizakodó. A Hargita 
Menedékház például stratégiailag 
nagyon jó helyen található, egyik 
oldalán a Balu Kalandparkkal, má-
sikon a Csipike-sípályával télen-nyá-
ron van attrakció, ami vendégeket 
hoz a házhoz. 

– Nyáron viszonylag állandó telt 
ház volt, feltehetően, ha a sípálya el-
indul, ismét bőven lesz vendégünk– 
nyilatkozott Kovács József, a mene-
dékház egyik alkalmazottja. 

A síoktatás segítene
Bíró Tibor nyugalmazott síok-

tató, egy közeli panzió tulajdonosa 
a gyerekek szervezett táboroztatásá-
ban látná a jövőt. 

– Legtöbb ország sívidékein 
síheteket, különböző rendezvé-
nyeket szerveznek azért, hogy a 
helyi, illetve az idegenből érke-
ző ifjúság megtanulhasson sízni. 
Munkát ad az oktatónak, vendé-
get hoz a pályák és szálláshelyek 
üzemeltetőinek, a gyerekek mo-
zognak, megfelelő szakmai irá-
nyítás mellett biztonságos körül-
mények között tanulhatnak sízni. 
Egy jobb logisztikával szervezett 
ilyen jellegű rendezvénysorozat 
sokat segítene Hargitafürdőn – 
vélekedett Bíró. 

Ehhez azonban az összes érin-
tett vállalkozó összefogására len-
ne szükség, ami egyelőre nehezen 
elképzelhető. 

A helyiek egy kiadós, ünnepek 
előtti havazásban reménykednek, 
amely beindítja az életet a téli 
sportok tekintetében a települé-
sen. Várhatóan közelebbről indul-
hat a biatlonpálya, a hópánkó, il-
letve idéntől egy új pálya, ahová az 
extrém sízőket, snowboardosokat 
várnák a működtetők.
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Idénynyitó mesterséges havon

András-napi tánc Csíkkozmáson

Villanyfény Hosszú- 
aszóban, jó út Mindszentre

Jobb turistaszezon reményében bővítik a Csipike-pálya síkölcsönzőjét fotó: tamás attila

új élet kezdődhet hosszúaszó
ban, hiszen beköltözött a völgy
be a fény, illetve a megyei ön
kormányzat jóvoltából immár 
jó út köti össze a települést a 
megyeszékhellyel – fogalma
zott Pál Péter, Csíkszentlélek 
polgármestere az elkészült be
ruházások tegnapi avatóján.

H. L.

Elektromos vezetéket, il-
letve új utat avattak 
Csíkszentléleken. A köz-

séghez tartozó, viszonylag elszi-
getelt Hosszúaszóban gyúltak ki 
a villanyfények Hargita Megye 
Tanácsának 50 ezer lejes beruhá-
zása nyomán, illetve egy év alatt a 
megyei tanács saját költségvetésé-
ből javította fel a településre veze-
tő 123B jelzésű megyei út kilenc 
kilométeres szakaszát.

– Az útfelújítás az egyik leg-
fontosabb beruházás, amelyet 
az elmúlt években sikerült esz-
közölni a településen. Közelebb 
került a város, hiszen a jó úton 
könnyebb a közlekedés, és ez 
sokat javít a helyiek életminősé-
gén. Hosszúaszóba pedig végre 
megérkezett a fény, így az egykor 
lakott völgy a beruházás nyomán 
újra benépesülhet, illetve jobban 
kihasználhatjuk a civilizált felté-
telek biztosításával a festői kör-
nyezet nyújtotta turisztikai lát-

ványosságokat is – fogalmazott 
Pál Péter polgármester.

Az említett kilenc kilométeres 
szakasz felújítása volt a megyei 
tanács legnagyobb saját költség-
vetésből végzett útfelújítási beru-
házása az idén. 

– Hargita megyének minden 
kis település éppen annyira fon-
tos, mint a nagyok. Csíkszent-
lélek lakosságának száma pedig 
számottevően növekedett a köz-
elmúltban, sokan itt építettek 
házat, kihasználva a város közel-
ségét. Az itt lakóknak pedig felté-
teleket kell biztosítani, és a község 
önkormányzatának részéről az út 
felújítását jelölték meg legfonto-
sabb tennivalóként. Igyekeztünk 
eleget tenni a kérésnek, így közel 3 
millió lej értékben különítettünk 
el pénzt a megyei önkormányzat 
költségvetéséből ennek a kilenc 
kilométeres megyei útszakasz-
nak a felújítására. Feltehetően 
majd sikerül folytatni az aszfal-
tozást egészen Csíkbánkfalváig 
– jelentette ki az avatóünnep-
ségen Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök.

Villanyfény Hosszúaszóban, 
új út Mindszentre, új alap a helyi 
napközinek. Két befejezett és egy 
elkezdett beruházás jelzi, hogy 
fejlődik, jó irányba halad a község 
– nyugtázták az avatóünnepségre 
összesereglett lakosok.

Visszacsatolták az „élő” települések sorába Hosszúaszót

hArgitA Megye tAnÁCsA
– Csíkszereda, szabadság tér 5. szám – 

versenyvizsgát hirdet egy köztisztviselői állás betöltésére 
meghatározott időre 

a Megyei utak igazgatóságán 
tanácsos, i osztály, fő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek: egyetemi végzettség záróvizsgával; a köztisztviselők jog-
állásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai; mini-
mum 9 év szakmai tapasztalat; számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsga időpontja: 2011. december 13., 10.00 óra (írásbeli) és 2011. 
december 15. (szóbeli vizsga).

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni a 

hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 
Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb felvilágo-

sítást a Hargita Megyei Tanács Menedzsment igazgatóságán – humánerőforrás-részleg 
– kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700 / belső 1408-as vagy 1406-os 
telefonszám).

Jól sikerült a táncos András-nap 
Csíkkozmáson. A helyi Bojzás 
néptánccsoport és meghívottjai
nak műsora zsúfolásig töltötte a 
kultúrotthon nézőterét, de sokan 
maradtak az előadást követő 
táncházra is.

HN-információ

Az András-nap táncos ün-
neplésének hagyománya 
van Csíkkozmáson, jó né-

hány éve kisebb néptáncfesztiválra 
gyűlnek össze a szakmabeliek. 
Idén a helyi Bojzás és a kicsikből 
álló Bojzácska tánccsoportok 
mellett a kolozsvári Szarkaláb 
néptáncegyüttes, a balánbányai 

Ördögborda tánccsoport és a ma-
gyarországi Méhkerékről érkezett 
Nyisztor György Hagyományőr-
ző Táncegyüttes szórakoztatta a 
közönséget. Az elmúlt hétvégén a 
talpalávalót a csíkkozmási Zúgató 
zenekar szolgáltatta, hegedűvel, 
brácsával, nagybőgővel.  

– A mi együttesünk régóta jár 
a kolozsvári Szent István-napokra, 
ott ismerkedtünk meg néhány éve 
a kozmásiakkal, akikkel azóta is jó 
kapcsolatot ápolunk. Szívesen jö-
vünk ide, hiszen mindig jól fogad-
nak, és a köztünk létesült őszinte 
emberi kapcsolatok feltöltik a ba-
rátságunkat – mondta el Patyi Zol-
tán, a méhkeréki táncosok vezetője.    

– Talán az egyetlen botfülű-bot-
lábú tánccsoportvezető vagyok a 
térségben – mondta tréfásan Szász 
Lenke, a csíkkozmási Bojzás tánc-
csoport egyik főmozgatója. Mint a 
nyugalmazott pedagógus mesélte, 
néhány éve keresték meg és kérték 
fel a feladatra. – Azóta teljesen elra-
gadott a néptánc varázsa, illetve azt 
is tudom, hogy azok a fiatalok, akik 
a néptáncon keresztül közel kerül-
nek a nemzeti kultúránk értékeihez, 
az élet más területein is az eredetit, 
a miénket keresik a globalizálódott 
világban. Amellett, hogy kiváló csa-
patépítő, a nemzeti öntudat egyik 
alappillére is a néptánc – jelezte a 
Bojzás tánccsoport vezetője. 






