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Mentés sípályáról: általában a felkészületlenség okozza a baleseteket
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 » GERGELY IMRE

Nagyüzem volt a karácsonyi és 
újévi minivakációban a sípályá-

kon, de a téli sportok szerelmesein 
kívül is sokakat vonz ilyenkor a tisz-
ta hegyi levegő, a havas tájak. Ennek 
velejárója, hogy a tapasztalatlan tú-
rázó bajba kerülhet. A gyergyószent-
miklósi hegyimentők hat bevetésen 
vettek részt az utóbbi napokban. A 
Dancurás hegyimentő csapat által 
felügyelt sípályákon 5 alkalommal 
volt szükség a szakemberek segítsé-
gére. Borszéken 3, a Bucsinon talál-
ható Bogdán pályán pedig két síbal-
eset történt az ünnepi időszakban. 
Ez a jelenség nem új, általában szá-
mítanak is a hegyimentők az ilyen 
esetekre. A bajok oka többnyire az, 
hogy a sízők, ha tapasztaltan műve-
lik is a téli sportot, nem mindig ké-
szülnek fel megfelelően. Edzés nél-
kül vágnak neki az hegyoldalakról 
való lesiklásnak, és ilyenkor történ-
nek a fi camok, végtagtörések. Amint 
azt Elekes Huba, a Dancurás hegyi-
mentő csapat képviselője elmondta, 
a síző idény előtt mindenki számára 
fontos lenne a felkészülés, az izmok 
hozzászoktatása a havas sportolás-
hoz, a tél elején szaladni kellene és 
guggoló gyakorlatokat végezni a biz-
tonságosabb sportolás érdekében, 
hiszen az edzés segítene megelőzni a 
baleseteket.

Az illetékes szerint az is jellemző, 
hogy a síző nincs tisztában a saját 
határaival, ki akarja használni a nap 

minden percét, és akkor is csúszik 
még egyet, amikor már fáradtak a 
lábai, már nem úgy mozognak, mint 
pihenten. Erre is érdemes odafi gyelni 
– hívta fel a fi gyelmet a hegyimentő. 

A 2018-as év utolsó napján a 
Gyilkos-tó mellett, a Kis-Cohárdon 
kellett életet menteni. A Wild Fe-
renc via ferratán, azaz a kiépített 
mászóúton egy fi atal pár került 

bajba, a sziklafal egy adott pontján 
nem tudtak tovább jutni és a he-
gyimentőknek kellett segítségükre 
sietniük. A segítségnyújtásnak kö-
szönhetően a bajba jutottak végül 
sértetlenül megúszták a váratlan 
kalandot. „Vannak, akik nyáron 
könnyűszerrel mennek fel a via fer-
ratán, és azt gondolhatják, hogy ez 
télen is így lesz. Azonban a jeges 

fal, a hideg miatt teljesen más ilyen-
kor a sziklamászás is. Csúszós a 
szikla, nincs lehetőség a falra kilép-
ni, mint nyáron, így nem is ajánljuk 
ilyenkor ezt senkinek, pontosabban 
csak azoknak, akik valóban megfe-
lelő tapasztalattal rendelkeznek” 
– összegzett Elekes Huba. A téli 
túrázás is kedvelt sport, de elindu-
lás előtt mindenképpen érdemes 
tájékozódni, hogy a kiválasztott út-
vonal egyáltalán járható-e ilyenkor 
– szól a hegyimentők fi gyelmezteté-
se.  A Facebookon megtalálhatók az 
adott régió hegyimentő szolgálatai-
nak elérhetőségei, ahol készséggel 
adnak információkat, tanácsokat a 
szakemberek. A hegyimentőket már 
csak azért is érdemes felhívni, mert 
váratlan nehézségekkel is szembe-
sülhet a túrázó és az is hasznos le-
het, ha a mentők tudják, hogy vala-
ki éppen merre indult el a hegyen. A 
Dancurás hegyimentőcsapat egyéb-
ként tegnap tette elérhetővé Face-
book-oldalán a Gyergyói-medence 
és a Hagymás-hegység turistaút-
jainak digitalizált térképét, amely 
nagy segítség lehet a túrázóknak: 
az is fel van rajta tüntetve, mely ös-
vényeket nem ajánlják téli túrákra. 

Egyébként az utóbbi évekhez viszo-
nyítva csendesebb volt a most maguk 
mögött hagyott ünnepi időszak a gyer-
gyói hegyimentők számára. Korábban 
gyakran megtörtént, hogy a környék-
beli hegyi szálláshelyeken szilvesz-
terező vendégcsoportokból kóborolt 
el valaki, és nem talált vissza.

Magaslati fi gyelmeztetés: hegyre, sípályára csak felkészülten

 » A sízési idény 
előtt mindenki 
számára fontos 
lenne a felké-
szülés, az izmok 
hozzászoktatása 
a havas sportolás-
hoz, a tél elején 
szaladni kellene.

RAJONGÓK MILLIÓINAK KEDVENCEI KONCERTEZNEK EBBEN AZ ÉVBEN A KINCSES VÁROSBAN

Világsztárok lépnek fel Kolozsváron

Varázsos dallamok. André Rieu, a világhírű hegedűművész négy koncerten lép fel a kincses városban

André Rieu világhírű holland 
hegedűművész és Lenny Kra-
vitz többszörös Grammy-díjas 
amerikai zenész is fellép 2019-
ben Kolozsváron.

 » KISS JUDIT

N em fogja hiányolni 2019-ben 
sem a közönség a nagy lé-
legzetű koncerteket Kolozs-

váron, hiszen világsztárok is fel-
lépnek a kincses városban: André 
Rieu holland hegedűművész, ra-
jongók millióinak kedvence, va-
lamint Lenny Kravitz többszörös 
Grammy-díjas amerikai zenész. 
Andre Rieu négy ízben lép fel a 
kolozsvári BT sportcsarnokban: 
április 4-én, 5-én, 6-én és 7-én is, 
Kravitz pedig május 6-án a sport-
csarnokban. André Rieu és zeneka-
ra a világ számos pontján óriási si-
kernek örvendett már, fellépésükre 
a romantikus hangvétel és a pátosz 
jellemző. Repertoárjukon a legnép-
szerűbb, leghíresebb musical- és 
fi lm-betétdalok, operarészletek, 
keringők szerepelnek, de minden 
valószínűség szerint hallhat majd 
a közönség popslágereket klasz-
szikus feldolgozásban. Leonard 
Albert „Lenny” Kravitz énekes-dal-
szerző, zenei producer, színész és 
rendező, stílusa a rock, blues, soul, 
R&B, funk, jazz, reggae, hard rock, 

pszichedelikus, pop, folk elemeire 
épül. Dalaiban az éneklés mellett 
gitározik, valamint több hangsze-
ren (basszusgitár, dob, billentyűs-, 
ütős-, fúvós hangszerek) is játszik. 
Négy egymást követő évben nyerte 
meg a Grammy-díjat, legjobb férfi  
rockelőadóként, s így a legtöbb 

győzelemmel rendelkezik ebben 
a kategóriában. Szintén csúcstar-
tó a legtöbb egymást követő győ-
zelmek tekintetében a férfi aknál. 
Az dalszerző-énekes 16 európai 
országot érintő, Raise Vibration 
elnevezésű turnéja keretében láto-
gat el Kolozsvárra.

 » André Rieu és 
zenekara a világ 
számos pontján 
óriási sikernek 
örvend, fellépé-
sükre a romanti-
kus hangvétel és a 
pátosz jellemző.
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Fogadj örökbe egy
nagyit Vásárhelyen!

Nem csupán az ünnepek idején sze-
retnének támogatást biztosítani az 

idős, egyedülálló személyeknek, de a 
hétköznapokban is – számolt be Sza-
bó Réka, a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulatának 
marketingese. A karácsony előtt elkez-
dődött adományozási akciót a színház 
január 5-én fejezi be, előadással zárja, 
ahová meghívja azokat a gyerekeket, 
illetve időseket, akik számára tartós 
élelmiszert, ruhaneműt, könyvet, 
édességet és játékot gyűjt. Szabó Réka 
elmondta, megható a marosvásárhelyi 
nézők hozzáállása, ahogy a színház 
kezdeményezését felkarolták, adomá-
nyaikkal igyekeztek jobbá tenni a rá-
szorulók életét. „Tavaly a Pál atya által 
működtetett Szent Erzsébet Alapít-
vány árváit segítettük, idén szélesítet-
tük a kört és a Krisztusért és Egyházért 
CE Szövetséggel összefogva az idősek, 
segítségre szorulók testi-lelki támoga-
tását, valamint a Dorcas család típusú 
gyermekotthon 13 nehéz helyzetben 
levő lakóját támogatjuk” – mondta a 
színház munkatársa. A csomagokat 
január 5-ig lehet elhelyezni a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház nagytermi 
és kistermi bejáratánál, valamint a 
Tudor negyedbeli és a Dózsa György 
utcai Merkúr üzletekben található 
gyűjtőládákban. Ahogy az idősek 
megsegítésére felszólító kampány 
elnevezése is jelzi, a Fogadj örökbe 
egy nagyit! kezdeményezés jegyében 
a hétköznapokban is el lehet vállalni 
egy-egy magányos személy rendszeres 
látogatását, ellátását. A színház tervei 
között további jótékonysági akciók 
szerepelnek. (Antal Erika)




