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D éli tizenkét órakor kezdődik 
az ünnepi szentmise a hegy 
csúcsán, oda várnak min-

den emlékezni és ünnepelni akarót 
a szervezők. Az Erdélyi Kárpát-Egye-
sület Gyergyói Osztálya az előzetesen 
jelentkezők függvényében autóbuszt 
is indít Gyergyószentmiklósról. A 
Kis-Cohárdra való feljutásban a he-
gyimentők segédkeznek minden, az 
ünnepségen részt venni akaró, ter-
mészetszerető embernek. A kereszt 
felszentelését a pannonhalmi apát 
Korzenszky Richárd vállalta, nagy 

valószínűséggel jelen lesz Kémenes Ló-
ránt főesperes is, aki gyergyószentmik-
lósi születésű, és az első keresztszente-
lésnél is jelen volt.

Emlékhely a hegyimentőknek

Négy méter magas, fémszerkezetű és 
lárics, azaz vörösfenyő-borításos, gyo-
párdíszes kereszt készül. Az állítás kez-
deményezője, Tóth Károly elmondta: 
„A hegyimentő szolgálat negyvenéves 
fennállásának évfordulójára készül em-
lékjel minden bajtársért, aki dolgozott 
velünk, önkéntes munkával ellátta ezt a 
szolgálatot, és azokért is, akik szolgálat 
teljesítése közben hunytak el.”

A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nem-
zeti Park területén, a jelenlegi anten-
naroncs helyére kerül a kereszt, egységet 
képezve a Kis-Cohárd vasalt útjával, amely 
a Wild Ferenc emlékút nevet viseli. Wild 
Ferenc szakkönyvíró, alapítótag, hegy-
mászóedző 2016. május 21-én hunyt el, az 
ő emlékét idézi a kereszt is. „A via ferrata 
megépülte óta Hargita megyének egyér-
telműen, de lehet, hogy egész Erdélynek 
leglátogatottabb hegycsúcsa a Kis-Cohárd, 
itt van méltó helye a hegyimentők emlék-
művének. Lesz csúcskönyv is, amelynek 
beírásai irányt mutatnak az idegenfor-
galmat elemzőknek, így a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi 
kihelyezett Tagozatának is” – közölte Tóth.

Az ötödik kereszt

Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy 
az a hegycsúcs, amelyre kereszt ke-
rül, nagyobb vonzerővel bír. A tér-
ségben Tóth Károly indíttatására, aki 
egyébként a hegyimentő egyesület 
elnöke is volt korábban, a hegyimen-
tők keresztet állítottak a Nagy-Hagy-
másra, a Csofronkára, az Öcsémre, és 
a Vit-havasra is a korábbi esztendők-
ben. Ezek mind fából készültek, ám a 
Kis-Cohárd esetében jobbnak látták 
fémszerkezet alkalmazását a hely ki-
tettsége, a villámlások és a látogatott-
ságból adódó esetleges rongálások 
miatt is.
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1998 óta immár 40. alkalommal ke-
rült megrendezésre a Kárpát-medencei 
Magyar Erdészdiák Találkozó és Tanul-
mányút a gyergyócsomafalvi Erdésze-
ti-Vadászati Egyesület szervezésében. 
A rendezvény fő célja az erdélyi és ma-
gyarországi erdőmérnök-hallgatók közti 
szakmai kapcsolatok bővítése és az erdé-
szeti szaknyelv anyanyelven való tökéle-
tesítése. A július 29. – augusztus 5. között 
zajló rendezvény első öt napján huszon-
kilenc erdélyi és anyaországi erdőmér-
nök hallgató vett részt. Ezeken a napo-
kon a résztvevők szakmai túrákon és 
előadásokon vehettek részt. Ellátogattak 
a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz, 
ahol megtekinthették az egyedi földrajzi 
képződményeket, hasznos információ-
kat szerezve erről a tájegységről. A szó-
rakozásnak is helyet adva csónakáztak 
a tavon, és felmásztak a Kis-Cohárdra is. 
Másnap gyalogtúráztak az Egyeskőhöz, 
csúcshódítás után a menedékházban 
aludtak. Harmadnap Gyimesbükkben 

egy helyi vállalkozó szakmai programot 
tartott a résztvevőknek. Az ezt követő na-
pon ellátogattak Szencsedre, ahol a he-
lyi erdészet szakemberei tartottak nekik 
egész napos szakmai bemutatót. 

A rendezvény utolsó három napja 
rendhagyó módon zajlott. A 29 diák mel-
lé az elmúlt években megrendezett ta-
lálkozók résztvevői is csatlakoztak, így 
az utolsó három napon több mint százan 
voltak. A sok ember a jubileumi találko-
zóra gyűlt össze, ugyanis minden tize-
dik tanulmányút során az egykori diá-
kokkal együtt ünnepelnek. A találkozó 
a Madarasi Hargitán fejeződött be, ahol 
a jelenlévők felújították a Tanulmányút 
kopjafáját és meg is koszorúzták azt.

Kereszt fog állni a Kis-Cohárdon
A mindenkori hegyimentők emlékére
• Nagyboldogasszony 
napján szentelik fel 
azt a gyopáros keresz-
tet, melynek helye a 
Kis-Cohárdon lesz, hogy 
emlékeztessen a haj-
dani hegyimentőkre. A 
he gyimentő-társaknak 
Tóth Károly ötlete nyo-
mán a Dancurás He-
gyimentő Egyesület állít 
fém és fa kombinációjá-
ból készült keresztet.

Keresztszentelés az Öcsémen 2010-
ben. A hegyimentők megjelölik a 
Nagy-Hagymás csúcsait

▾   FOTÓ: CSIBI  MÁRTI

Köszönetnyilvánítás
A rendezvény nem jöhetett vol-
na létre a Bethlen Gábor Alap, a 
Communitas Alapítvány, valamint 
a környékbeli közbirtokosságok 
és magánvállalkozók támogatása 
nélkül. Ezúton is nagyon szépen 
köszönjük nekik a támogatást. 

Erdészdiákok tanulmányútja
A szórakozásra, csónakázásra is 
jutott idő a találkozó során
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A hegyimentő 
szolgálat negy-
venéves fennál-
lásának évfor-
dulójára készül 
emlékjel minden 
bajtársért.
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