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A Békás-szoros–Nagy-Hagy-
más Nemzeti Parktól kért 
engedély révén 2013 júniu-

sában került ki a tábla Erőss Zsolt 
születésének és eltűnésének dátu-
mával, egy Wass Albert-idézettel: 
„Üzenem az otthoni hegyeknek... 
A víz szalad, a kő marad.” Zsolt 
Magyarországon élő baráti társa-
sága vett részt az emlékállításon, 
amelynek kezdeményezője Bíró 
László hegymászó volt. Erőss Zsolt 
felesége, Hilda itt vett búcsút a 
Kancsendzöngán 2013. május 21-én 
eltűnt férjétől. Ezt a táblát – egyelő-
re nem tudni kik – eltávolították az 
Oltár-kőről.

Feltételezések vannak

A emléktábla eltűnéséről a Harg-
ita megyei hegyimentő-szolgála-
tot túrázók értesítették vasárnap 
este.  Fekete Örs, a  megyei hegyi-
mentő-szolgálat vezetőjének nyi-
latkozata szerint összefüggés lehet 
azzal, hogy a Neamț megyei hegyi 
csendőrök nemrég, a centenárium 
alkalmával jártak ott, és egy román 
lobogót helyeztek el. 

A gyergyószentmiklósi hegyi-
mentők vezetője, Elekes Huba el-
mondta, konkrétumot még nem 
tudnak, mindössze feltételezéseik 
vannak. „Azt nem tudjuk, hogy a 
tábla mióta nincs a helyén, kime-
gyünk és megnézzük, hogy tulaj-
donképpen mi is van a helyszínen. 
Sajtóértesülések szerint a rögzítő-
csavarokat elvágták és a szikláról 
eltávolították az emléktáblát.” Ki-

hangsúlyozta: „sziklamászó nem 
mászkál fl exel, sem semmi olyan 
tárggyal, amivel kárt tehet. Értel-
mes hegyi ember, ilyennel nem fog-
lalkozik”.

A csendőrök nem emlékeznek

Marius Gamanut, a Neamt megyei 
csendőrkapitányság szóvivője a 
Mesagerulneamt.ro portálnak el-
mondta: a hegyi csendőrök a román 
centenárium tiszteletére állítottak 
fel egy nagyméretű román zászlót 

az Oltár-kőre szeptember 26-án. A 
zászló rögzítéséhez egy fémből ké-
szített zászlótartót vittek fel, ame-
lyet csavarokkal rögzítettek egy 
meglévő lapos sziklára.

A szóvivő kijelentette: a mű-
veletet elvégző csendőrök közül 
„senki sem emlékszik arra, hogy 

ott bármiféle emléktáblát látott 
volna”. Azt is hozzátette: nem be-
szélt az akció valamennyi résztve-
vőjével, csak a parancsnokukkal, 
ő azonban nem tudott arról, hogy 
a csendőrök megrongáltak volna 
valamilyen emléktáblát. „Nem hi-
szem, hogy valaki nap mint nap 
ellenőrizte volna, hogy megvan-e a 
tábla, és megállapította volna, hogy 
éppen azon a napon tűnt el, amikor 
felszerelték a zászlót” – idézte a 
Mesagerulneamt.ro a csendőrségi 
szóvivőt. A portál tájékoztatása sze-

rint a zászlótűzési akciót a Neamt 
megyei Területi Közrendi Hatóság 
(ATOP Neamt) szervezte. Adrian 
Bourceanu, az ATOP Neamt elnö-
ke közölte: csak azután alakítja ki 
a véleményét a kérdésről, hogy a 
csendőrség lefolytatja a belső vizs-
gálatát a témával kapcsolatban, és 

megfogalmazza a következtetéseit. 
Azt is megjegyezte, a zászlókitűzési 
akciót megelőzően csak azt vizsgál-
ták, hogy hol van Hargita és Neamt 
megye határa.

A határ kérdéses, de tábla 
biztos lesz Erőss Zsolt emlékére

Elekes Huba arról is tájékozta-
tott, hogy a magyarországi baráti 
társasággal már felvették a kap-
csolatot, hiszen a korábbi táblát is 
ők készítették. Erőss Zsolt emlékére 
mindenképp új emléktábla kerül az 
Oltár-kőre, remélhetőleg október 
23-ra érkezik meg Gyergyószent-
miklósra. „Az is gond, hogy nem 
tisztázott még mindig, hogy Hargita 
vagy Neamț megyéről beszélünk-e. 
Neamțiak azt tartják, hogy Kupásig 
az övék, ami a szerpentinek fölött 
van, a hargitaiak pedig azt, hogy 
a szoros végéig tart.” Kijelentette: 
„újat teszünk, s addig tesszük, amíg 
fokhagyma szaga lesz.”

„Az Oltár-kő a Keleti-Kárpátok-
ban egyedüli olyan szikla, amelyet 
alpin-technika nélkül megközelíte-
ni nem lehet, és meg vagyok győ-
ződve, hogy hegymászó ilyet nem 
csinál. A hegyi ember tisztelettel 
van egy másik hegyi ember emlé-

ke iránt. Hogy ki tehette, ez jó kér-
dés” – mondta a történtek kapcsán 
Kastal László gyergyószentmiklósi 
hegyimentő.

Írásos engedélyt nem kértek

A Békás-szoros–Nagy-Hagymás 
Nemzeti Park igazgatóját, Hegyi 
Barnát is megkérdeztük. Elmondta, 
az öt évvel ezelőtt elhelyezett em-
léktáblára írásos engedélyt kértek 
a hegyimentők, a most felállított 
zászló esetén pedig hivatalos for-
mában nem történt ilyen. „Szóban 
mondták, hogy fel fognak tenni egy 
zászlót az Oltár-kőre, de engedélyt 
nem kértek” – mondta Hegyi Barna.

Feljelentést tesznek

A Hargita megyei hegyimen-
tő-szolgálat vezetője, Fekete Örs a 
tegnap kora délután a helyszínről 
számolt be arról, hogy a szikla tö-
vében megtalálták az emléktábla 
darabjait. „Nagyon szomorú, egy-
szerűen ledobták az emléktáblát, 
most szedegetjük össze a darabjait a 
szikla tövénél. Sajnos ez van, de pó-
tolni fogjuk, s addig pótoljuk amíg 
kell, ilyen helyen élünk ez van. 
Sajnos nem tudjuk ki tette, sejtjük, 
összefüggések vannak. Egyelőre 
ismeretlen tettes ellen teszünk felje-
lentést a rendőrségen” – ismertette 
Fekete Örs.

Öt évig senkit nem zavart az 
Oltár-kőn Erőss Zsolt emlékére 
elhelyezett tábla
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Összetörték az emléktáblát
Eltűnt az Oltár-kőről az Erőss Zsolt emlékére állított tábla
• Ismeretlen tette-
sek eltüntették azt az 
emléktáblát, amelyet 
a Békás-szorosban 
levő Oltár-kő tetején 
állítottak Erőss Zsolt 
hegymászó emléké-
re barátai 2013 jú-
liusában, miután a 
hegymászó eltűnt a 
Kancsendzönga 8586 
méter magas csú-
csának meghódítása 
után. A gránittábla 
darabjait megtalálták, 
ismeretlen tettes el-
len feljelentést tesz-
nek – jelezte Fekete 
Örs, a Hargita megyei 
hegyimentő-szolgálat 
vezetője a tegnap a 
helyszínről.

„ Nagyon szomorú, egy-
szerűen ledobták az 
emléktáblát, most szede-
getjük össze a darab-
jait a szikla tövénél.




