Hargitafürdő - Madarasi Hargita Sírégió célszerűségi tanulmánya
A Hargita Megye Tanácsa megrendelésére elkészült, 20 közigazgatási egységet érintő Hargita Hegység
Övezeti Rendezési Terv. A terv a Hargita hegységhez tartozó turisztikai települések és településtestek integrált
urbanisztikai fejlődését és szabályozását célozza meg. Az ÖRT a környezetvédelmi engedélyezési procedura alat
áll. A terv gerincéül a Hargita Hegység Sírégió kiépülése szolgál. Ennek alappillérei a már létező, sípályákkal és
vendéglátó egységekkel ellátott Madarasi Hargita és Hargitafürdő települések, melyek légvonalban 7 km-re
helyezkednek el egymástól. Hargitafürdő 1300 m tengerszint fölötti magasságban helyezkedik el, a Madarasi
Hargita 1600 m-en. A környező hegycsúcsok 1700-1800m tengerszint fölötti magasságok között váltakoznak.
A turizmus jellegét tekintve Hargitafürdő dinamikus, a fiatalokat megcélzó hegyi üdülővé kell kinője magát.
Ez kiegészülne, a Hargita csíkcsicsói tetejére tervezett Magashegyi Olimpiai- és Sportközponttal, ami 1700 m
magasan helyezkedne el, 5-8 hektáron biztosítana helyszint különböző magashegyi edzőtáboroknak és más
turisztikai szolgáltatásoknak.
A két fontos település közé javasolt újabb urbanisztikai egység észak-nyugat felé haladva a Vargyas patak
völgyébe tervezett, alapvetően szállás és parkolási célokat szolgáló zóna, amely a Madarasi Hargita
előtelepüléseként működne, 130 méteren, közvetlenül kapcsolódva hozzá.. Gépjárművel könnyen megközelíthető,
így tehermentesítené a Madarasi Hargitát az autós forgalomtól. A kapcsolat felvonókkal jönne létre észak-nyugat
irányba a Madarasi Hargitával, dél-kelet irányba a Csicsói Tetővel.
A javaslat szerint a Madarasi Hargita magas turisztikai színvonalú szolgáltatások helyszíne, a tengerszint feletti
1600m-es elhelyezkedése és a Madarasi Hargita csúcs közelsége miatt.
Ezekhez a kiemelt hegyi településekhez szorosan kapcsolódnak adminisztratív területeik pozíciója miatt
Madéfalva és Csíkmadaras községek sí és egyéb hegyvidéki turizmusra épülő urbanizált területei.
Hargitafürdőt és a Madarasi Hargitát összekötő sípályarendszer ütemezett megvalósíthatósága képezi a
jelen tanulmány tárgyát, 6 közigazgatási egységet érint: Szentegyházát, Csíkcsicsót, Kápolnást, Zetelakát,
Csíkmadarast és Madéfalvát.
Fejlesztési célok, megoldandó problémák:
1. A hargitafürdői létező sípályák és környezetük még nem működik a lehetőségekhez mérten. A sípálya
felületek bővítést, fejlesztést igényelnek.
2. A Madarasi Hargitra Síközpont sípálya felületei és felszereltsége elégtelen a síturizmus igényeihez és az
ebben a magasságban fellelhető hóbiztonsághoz képest.
3. A két síközpont jelen pillanatban egymástól elszigetelten, egymást nem erősítve működik.
4. A jelenleg működő hargitafürdői és madarasi hargitai síköpontok a jelenlegi területen korlátoltan
bővíthetők, fejleszthetők, szükésges az új sípálya területek bevonása.
5. A feljesztések szem előtt kell tartsák a 4 évszakos kihasználhatóság elvét.

Javasolt ütemezés:
I . ÜTEM – Madarasi Hargita és Hargitafürdő közti sípályarendszer kiépítése
1. Hargitafürdő jelenlegi sípályarendszerének egységesítése és bővítése:
– A hargitafürdői pályák kibővítése és meghosszabbítása.
– A meghosszabbított Miklós pálya székes felvonóval (4 személy) való felszerelése.
– A Kossuth sípálya csákányos felvonójának székes felvonóra való cserélése.
– Téli-nyári bobpálya építése.
2. A Madarasi Hargita Síközpont sípályarendszerének kibővítése:
– A Nagy-Mihály sípálya csákányos felvonójának székes felvonóra való cserélése
– A sípályarendszer kibővítése Kápolnás adminisztratív területén székes felvonóval és több
sípályával.
3. Hargitafürdő és a Csicsói Hargita közötti sípályarendszer kiépítése:
– Kabinos felvonórendszer kiépítése Hargitafürdő és a Csícsói tető között egy köztes
kiszállóponttal
– Csákányos felvonórendszer kiépítése a Csicsói Tetőn.
– Sípálya és snowpark kialakítása a Csicsói Tetőn.
– Több sípálya és siút kialakítása Hargitafürdő irányába.
4. Madarasi Hargita és a Vargyas patak völgye közötti sípályarendszer kialakítása:
– Kabinos felvonórendszer kiépítése a Madarasi Hargita és a Vargyas völgye között
– Sípálya és síút kialakítása a Vargyas völgye irányába.
– Téli-nyári bobpálya építése.
5. A Csicsói Tető és a Vargyas patak völgye közötti sípályarendszer kialakítása
– Székes felvonórendszer kialakítása a Vargyas völgy és a Csicsói Tető között egy köztes
kiszállóponttal és irányvátoztatással.
– Sípálya, síút és snowpark kialakítása a Vargyas völgye irányába.
6. Sípályarendszer a Csicsói Tető és a Szeges patak völgye között
– Kabinos felvonórendszer kiépítése a Csicsói Tető és a Szeges patak völgye között
– Sípályák kialakítása a Szeges patak völgye irányába.
7. Felvonó kiépítése a Madarasi Hargita csúcs alá:
– Székes felvonórendszer kiépítése.
– Sípálya és siút kialakítása a település irányába.

8. Kis sípályarendszer a Vargyas völgy aljában:
– Székes és csákényos felvonórendszer építése
– Sípályák és síút építése.
II . ÜTEM – Sípályarendszer kialakítása Madaras Község adminisztratív területén
– Székes felvonó kiépítése Madarasi Hargita település és a Nagygödör zóna között
– Két székes felvonó építése.
– Sípályák és síút kialakítása
III . ÜTEM – Sípályarendszer kialakítása Madéfalva Község adminisztratív területén
– Székes felvonó építése a Madéfalvi Hargita csúcs és a Hógödör Zóna között
– Székes felvonó építése a Madéfalvi Hargita csúcs és a Szeges patak vögye között
– Sípályák kialakítása

Javasolt közmű hálózati fejlesztések:
Elektromos hálózat:
1. Madarasi Hargita – Vargyas völgye
2. Vargyas völgye – Csicsói tető
3. Vargyas völgye - Szentegyháza
4. Csicsói tető – Borvíz patak völgye
5. Csicsói tető – Madéfalvi Hargita
Vízhálózat és kanalizálás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vízbefogás, víz és szennyvízhálózat kiépítése a Madarasi Hargitán
Vízbefogás, víz és szennyvízhálózat kiépítése a Vargyas völgyében
Szennyvízlevezetés Vargyas völgyéből Szentegyháza irányába
Vízbefogás a Csicsói tetőn
Vizbefogások Hargitafürdő felett a létező kapacitások bővítése céljából
Vízbefogás, víz és szennyvízhálózat kiépítése Nagygödörben
Vízbefogás, víz és szennyvízhálózat kiépítése Hógödörben

Úthálózat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szentegyháza – Vargyas völgye közötti útszakasz modernizálása
Vargyas völgyi parkolók kiépítése
Tolvajos tető – Hargitafürdő közötti útszakasz modernizálása
Piricske – Hargitafürdő közötti út kiépítése
Borvíz patak völgyi parkolük kiépítése
Hargitafürdő – Csicsói plató közötti út kiépítése
Madaras község irányából a sípályákhoz felvezető út modernizálása
Ivói útról a Súgó völgyi pályák aljához vezető út kiépítése és parkolók létrehozása
Ivóból Madarasi Hargitára felvezető út szélesítése

