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Havazásra várnak a sípályákon
Maroshévízen és a Hargita egy részén hétköznap is fogadják a kikapcsolódni vágyókat
• Székelyföldön hóhi-
ányra panaszkodnak a 
sípályák működtetői, és 
abban reménykednek, 
hogy a vakációban, 
vagy ha előbb nem, 
karácsony után fogad-
hatják a vendégeket. 
A Madarasi Hargitán 
ugyan kinyitottak, de 
jelenleg csak másfél 
pálya használható, 
Szovátán szombattól 
fogadják a sízőket, 
Maroshévízen mind-
két pálya tökéletes. A 
hargitafürdői és, Havas 
Bucsin pályák képvise-
lőit is megkérdeztük.

SIMON VIRÁG

A síszezont legkorábban a 
Madarasi Hargitán szok-
ták megnyitni, idén is így 

történt, december 8-án már hasz-
nálatra készen álltak a pályák. A 
kezdeti lelkesedés azonban alább-
hagyott, hiszen – mint Máthé Lász-
lótól megtudtuk – jelenleg csak a 
Kis Mihályon és a Súgó felső részén 
lehet sízni, a többi pályán nincs 
elegendő hó. „Az előrejelzések elle-

nére a héten még nem hullt annyi, 
hogy alkalmassá tegye a pályákat 
a sízésre, reméljük, karácsony után 
teljes üzemmódban fogunk működ-
ni és minden pályát be tudunk üze-
melni” – fogalmazott.

A Havas Bucsin-pálya adminiszt-
rátora, Mészáros Márta érdeklődé-
sünkre azt mondta, hogy jelenleg 
csak 10–15 centiméteres a hóréteg 
vastagsága, és mivel hóágyúkkal 
nem rendelkeznek, egyelőre nem 
tudják megnyitni a pályákat. „Az 

előző években karácsony második 
napjától volt elegendő hó, akkor 
váltak sízésre alkalmasakká a pá-
lyák. Reménykedünk, hogy idén is 
így lesz. A pontrendszer nem válto-
zik, a bérleteknél lesz egy kis vál-
tozás, de ezzel kapcsolatban még 
nincs végleges döntés” – mondta az 
adminisztrátor.

Maroshévízen Mikulásra nyitot-
ták meg a pályákat, és mint Cristi-
an Baciu, a pálya tulajdonosának 
fi a elmondta, azóta is megszakítás 

nélkül működnek, naponta 10–18 
óra között. Hétköznap egy felvonó 
látja el mindkét pályát, de hétvégén, 
amikor több vendég érkezik, mind-
két felvonót működtetik. A bérletek 
ára változatlan maradt, felnőttek 
számára az egész-napos bérlet hét-
köznap 45, hétvégén 60 lejbe kerül, 
míg gyerekeknek a hétköznapra ér-
vényes felvonóbérlet ára 35 lej, hét-
végén pedig 45 lej.

A közkedvelt hargitafürdői sí-
pályák állapotáról Kósa Imrétől, 

a csicsói közbirtokosság elnökétől 
érdeklődtünk. A pályák előkészí-
tése folyamatban van, terveik sze-
rint a vakáció kezdetekor, vagyis 
december 22-én, egy bő hét múlva 
nyitják meg azokat a kikapcsolód-
ni vágyók előtt. Az árakról és a 
pontrendszerről csak később tud 
beszámolni az illetékes. 

Szovátán szombaton nyitják meg 
a sípályát, és egyelőre csak a nagy 
pálya fog működni. Mint Kovács Ró-
bert, a hegyimentő szolgálat vezetője 
elmondta, a természetes hó csupán 
10–15 centiméteres, erre segített rá 
az üzemeltető a hóágyúkkal, így téve 
sízésre alkalmassá a pályát. Egyelő-
re csak hétvégeken lesznek nyitva, 
majd karácsony másodnapjától na-
ponta várják a sízőket. Az árakról és 
a pontrendszerről a helyszínen lehet 
majd érdeklődni. Az biztos, hogy a 
hegyimentő szolgálat szakemberei a 
helyszínen lesznek, és szükség ese-
tén segíteni fognak.

Ami az időjárást illeti, a meteo-
rológusok szerint Maros megyében 
szombaton és elvétve vasárnap is 
havazásra számíthatunk, a hőmér-
séklet fagypont körül alakul majd, 
de éjszaka mínusz négy fok alá is 
csökkenhet. Hargita megyében az 
előrejelzések szerint szombaton és 
vasárnap is havazni fog, az éjsza-
kai hőmérséklet mínusz 10 fok alá 
csökken, de nappal sem lépi túl a 
fagypontot.

Idén is a Madarasi Hargitán nyitották meg 
legkorábban a síszezont Székelyföldön
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A lapcsaládunk által megkérde-
zett szakemberek üdvözölték 

az intézmény létrehozását, másrészt 
úgy vélik: ezzel párhuzamosan ok-
tatásfejlesztéssel – tantervfejlesz-
téssel, értékeléssel, országos mo-
nitorozásokkal, a kimeneti vizsgák 
előkészítésével, szervezésével – fog-
lalkozó intézményre is szüksége len-
ne a romániai magyar oktatásnak.

A nagyváradi központ előnyei

„A Nagyváradon megalakuló köz-
pontnak éppen a határmentiségéből 
fakad az előnye, ugyanakkor ebben 
a térségben volt leginkább hiányos 

a magyar pedagógustovábbképzés” 
– érvel Szabó Ödön parlamenti kép-
viselő. Az RMDSZ oktatásért felelős 
szakpolitikusa a Krónikának kifej-
tette: szerinte Székelyföldön egy 
ilyen központ nem hiányzik annyira, 
hiszen az ottani pedagógusházak 
tulajdonképpen magyar képzőköz-
pontként működnek, ám a Partium-
ban, a szórványban, Kolozsváron 
csak egy-egy magyar szakember dol-
gozik ezekben a pedagógusházak-
ban, miközben például Nagyvára-
don több magyar él, mint bármelyik 
székelyföldi városban, ugyanannyi a 
pedagógus- és a diáklétszám. 

Intézményesített szakértői háttér

Eközben Fóris-Ferenczi Rita, a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem Pszi-

chológia és Neveléstudományok 
Karának egyetemi docense az okta-
tásfejlesztési központ fontosságára 
hívta fel a fi gyelmet. A szakember 
úgy vélekedik, a romániai közokta-
tás egészének és persze a magyar 
közoktatásnak is egyik legnagyobb 
hiányossága, hogy nincs intézmé-
nyesített szakértői háttér. Kitért 
arra, hogy Romániában a bukares-
ti Neveléstudományi Intézet (ISE) 
biztosítja a tantervfejlesztés szak-
értői hátterét. Aztán megalakult az 
Országos Értékelési és Vizsgáztatási 
Központ (CNEE), amely az értékelés-
sel és a mérésekkel foglalkozik: a 
vizsgák kimeneti követelményeivel, 
a záróvizsga és az érettségi vizsga 
előkészítésével, tételszerkesztés-
sel, a tanári versenyvizsgákkal stb. 
„Ezekben az intézményekben ide-
ig-óráig a kisebbségi magyar oktatá-
sért felelős főállású alkalmazottak 
is dolgoztak, de az alapvető prob-
léma, hogy a rendszer országosan 
sem működik jól: az értékelési és 
vizsgáztatási központban is egy-egy 
ember foglalkozik egy-egy tantárgy-

gyal, területtel. Ez a struktúra azért 
nem működőképes, mert ha egy em-
ber koordinálta pl. a magyar nyelv 
és irodalom érettségi tételeinek a 
kidolgozását, nem tehetett mást, 
mint pályázati rendszerben bizott-
ságokba kerülő tanárokkal kellett 
„elvégeztetnie” a „munkát” – álla-
pította meg Fóris-Ferenczi Rita. „Az 
kellene legyen a cél, hogy ha már az 
oktatásfejlesztés az egész romániai 
rendszer szintjén nem működik jól, 
akkor legalább a magyar kisebbségi 
oktatásban tartalmi kérdésekben, 
vagy amihez mi hozzá tudunk nyúl-
ni, működjék rendesebben. Most 
lesz továbbképzés céljára egy hát-
térintézmény. De minek, ha már a 
továbbképzés rendszerét jól kiépítet-
te a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége? Mi célja, tétje, funkciója 
lenne párhuzamos intézmények lét-
rehozásának, amikor mindannyian 
tudjuk, hogy milyen hiányok pótlá-
sára lenne égető szükség? Mert a to-
vábbképzés egy dolog, az oktatásfej-
lesztés, tantervfejlesztés, kimeneti 
vizsgakövetelmények, tételek szer-

kesztése teljesen más” – mutatott rá 
Fóris-Ferenczi Rita.

Péntek János nyelvészprofesszor 
– aki az oktatásfejlesztési központ 
tervezetének szintén kidolgozója 
volt – úgy nyilatkozott, a nagyvára-
di pedagógustovábbképző központ 
megalakulása több kérdést is felvet. 
„Kolozsváron képzik a pedagóguso-
kat az egyetemeken. De vajon ki fogja 
őket Nagyváradon tovább képezni? 
Közoktatásunkból 1990 óta hiányzik 
a szakmai megalapozás, és ennek 
jól látszik az eredménye” – fogalma-
zott lapunknak a nyelvészprofesszor.  
Hozzátette, a magyar oktatásban 
nincs szakmai intézményes háttér, 
nincsenek szakértők, akik valóban 
hozzáértőként dolgozzanak. A romá-
niai magyar pedagógustovábbkép-
zésről szólva azt mondta, a Bolyai 
nyári egyetem több mint 25 éve mű-
ködik, mindenféle továbbképzések 
zajlanak Nagyváradon, Kolozsváron, 
Csíkszeredában is módszertani köz-
pontokat működtet a pedagógus-
szövetség, ezek elsősorban szintén 
továbbképzéssel foglalkoznak.

Indokolt lenne egy oktatásfejlesztési intézmény is
• Számos pozitív hozadéka van annak, hogy magyar 
pedagógustovábbképző központ létesült novemberben 
Nagyváradon, hiszen szakmai fejlődési lehetőséget 
biztosít a tanároknak, tanítóknak, akik anyanyelvükön 
vehetnek részt szakmai továbbképzőkön. 




