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Gondot okozó papucsos túrázók
A tájékozatlan és sokszor felkészületlen turistáknak segítenek a hegyimentők

SIMON VIRÁG

A szűnni nem akaró korona-
vírus-járvány miatt egyre 
többen döntenek úgy, hogy 

a bezártságot rövid térségbeli ki-
rándulásokkal feledtetik, arra 
azonban nem fi gyelnek, hogy meg-
felelő felszerelésben vágjanak neki 
egy-egy domb-, illetve hegyoldal-
nak. A papucsos, védett területe-
ken parkoló turistákra az országos 
Salvamont hegyimentő-szolgálat 
vezetője, Sabin Cornoiu hívta fel a 
fi gyelmet, kiemelve: „A tájékozat-
lan és nem megfelelő felszerelésben 
hegyet mászó, kiránduló turisták 
semmissé teszik minden igyekeze-
tünket, amit a balesetek számának 
csökkentése érdekében tettünk. 
Az elmúlt hétvégén országszerte 
53 súlyos baleset történt a hegyek-
ben, hat esetben helikopterrel kel-
lett elszállítani a sebesültet, ketten 
életüket veszítették.” A Salvamont 
vezetője arról is beszélt, nem ritka, 
hogy papucsban túrázó, fejfedő nél-
kül órákig a napon tartózkodó em-
berekkel találkoznak, akik még a 
megfelelő ivóvízmennyiségről sem 
gondoskodnak.

Nagyon sok 
az elveszett turista

Maros megyében 30 százékkal 
több turista veszett el idén a me-
gyéhez tartozó hegyvidéken, mint 
az előző években. A megyei hegyi-

mentő-szolgálat vezetője, Kovács 
Róbert a sajtónak elmondta, élet-
veszélyes balesetek nem történtek, 
de voltak bokaficamok, rándulá-
sok, törések, ugyanakkor az elő-
ző évekhez képest sokkal többen 
tévedtek el kirándulásokon, ezért 
kérték a hegyimentők segítségét. 
Voltak olyanok, akik nem a kije-
lölt ösvényeken haladtak, mások 
egy szép táj vagy egy gomba miatt 
olyan területre merészkedtek, ami 
nem volt biztonságos.

Naponta kell menteni

A Hargita megyei hegyimentő-szol-
gálat vezetője, Fekete Örs a Szé-
kelyhonnak megerősítette, ők is azt 
tapasztalták, hogy ugrásszerűen meg-
növekedett a közeli hegyekbe látogató 
vagy gombászó, erdei gyümölcsöt 
gyűjtögető emberek száma. „Talál-
koztunk olyan 50 évesekkel, akik bár 
a Gyilkos-tó, a Madarasi Hargita vagy 
az Egyeskő közelében laknak, eddig 
soha nem látogatták meg ezeket a 

helyeket, csak idén mozdultak ki. Ör-
vendünk, hogy egyre többen fedezik 
fel a természet szépségeit, hegyeket, 
barlangokat, de kérjük és fi gyelmez-
tetjük őket, hogy ezt csakis megfelelő 
felkészülés után tegyék meg. Ellenke-
ző esetben gyarapítják azok számát, 
akik megsérülnek, balesetet szenved-
nek, eltévednek. Ilyenek már most is 
sokan vannak, az elmúlt időszakban 
napi szinten kellett megsérült turistá-
kat menteni  a Gyilkos-tó környékéről, 
de a Vargyas-szorosból és a Sugó-bar-
lang környékről is.”

Milyen a jó turistaöltözet?

Fekete Örs kérdésünkre elmondta, 
hogy aki a hegyekbe indul túrázni, 

annak legalább egy bokát védő ba-
kancsa kell legyen, és ha hosszabb 
túrára megy, akkor egy lábszárat 
védő hosszú zoknija. De többnapos 
túra esetén fontos az esőkabát, cse-
reruha és egy jó elemlámpa. Min-
denképp ellenőrizni kell, hogy a te-
lefon legyen teljesen feltöltve, hogy 
szükség esetén használni tudjuk. 
„A hegyimentő-szolgálat honlapja 
naprakész információkat tartalmaz 
az útvonalakról, menedékekről. 
Ott vannak a telefonszámok, ame-
lyeken mindig el lehet érni a kollé-
gákat, segítséget lehet kérni tőlük. 
Azt ajánljuk, hogy már in-
dulás előtt érdeklődjenek a 
célpontok megközelítéséről. 
Ez azért fontos, mert tavasz-
szal  sok fa kidőlt, és ezeket 
nem mindenhol takarították 
el, így vannak olyan útszaka-
szok, amelyek járhatatlanok vagy 
csak nehezen lehet közlekedni 
rajtuk. Ha indulás előtt telefonon 
rákérdezünk az útvonalakra, sok 
bosszúságtól óvhatjuk meg magun-
kat.” A Hargita megyei szakember 
azt is elmondta, hogy nemcsak a 
turistákkal, de a gombászni, erdei 
gyümölcsöt szedni indulókkal is 
egyre több gond van. Nagyon sokan 
olyan helyekre mennek, amelye-
ket nem ismernek, így eltévednek. 
Gyergyóban csak az elmúlt napok-
ban legalább tíz ilyen esetben kér-
ték a segítségüket.

A Maros megyei hegyimentők 
honlapja: www.salvamontms.ro, a 
Hargita megyeieké http://www.sal-
vamontharghita.ro. 

Az öltözetre mindenképp oda kell figyelni. 
Egy jó túrabakancs életet menthet

◂  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

• Ugrásszerűen megnőtt idén a hegyekbe kirándulók száma, ez azonban komoly 
fejtörést okoz a hegyimentőknek. Az mindenképp örvendetes, hogy egyre többen 
fedezik fel Erdély szépségeit, az viszont már kevésbé, hogy a papucsos, tájékozat-
lan túrázókat, eltévedt gombászókat szinte napi rendszerességgel menteni kell.

Neves filozófusból Európa társvédőszentje
„Keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér mindnyájunknak mond-
ja: Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne 
fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van!” – mondta a 
20. század egyik jelképének, Edith Steinnek a szentté avatásakor II. 
(Szent) János Pál pápa. Korunk egyik legjelentősebb filozófusa, a zsidó 
származású tanár, majd kármelita szerzetes 1942. augusztus 9-én az 
auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban hitéért halt vértanúhalált. 
Európa társvédőszentje, az árvák és a mártírok patrónusa. Égi szüle-
tésnapján rá emlékezik a katolikus egyház. Rendkívüli életútja során 
igazságkeresése vezette el Istenhez. Szülővárosában, Boroszlóban, 
majd Göttingenben tanult. Husserl tanítványa, később Freiburgban 
tanársegédje volt. Avilai Szent Teréz önéletrajzát olvasva lelt rá az 
igazságra, amit addig keresett. 1922. január 1-jén keresztelkedett meg. 
A náci kormányzat által hozott antiszemita törvények miatt mondott le 
1933-ban docensi állásáról, és október 14-én belépett a kölni kármel-
be, ahol a Keresztről nevezett Terézia Benedikta nevet kapta. Szerze-
tesként folytathatta tudományos munkáját. Elöljárói 1938-ban a nácik 
elől a hollandiai Echt kármelita kolostorába menekítették. Ott született 
a Tanulmányok Keresztes Szent Jánosról – A kereszt tudománya című 
könyve. Mivel a holland püspökkari konferencia 1942-ben nyilvánosan 
elítélte a náci fajelméletet, Hitler elrendelte Hollandiában is az áttért 
zsidók letartóztatását. II. János Pál pápa 1987. május 1-jén boldoggá, 
1998. október 11-én szentté avatta. (Molnár Melinda)

• RÖVIDEN 

M O L N Á R  M E L I N D A

A szerzetesrendek közül elsőként 
ők jelentek meg Erdélyben. Csík-

szentdomokosnak és templomának a 
védőszentje. A dominikánus 
rend, a rózsafüzér társulatok, 
varrónők és szabók patrónu-
sának emléknapja augusztus 
8-a. Domonkos 1170-ben szü-
letett Kasztíliában. Odaadó és 
önzetlen diák volt. Papként a 
kunok között akart téríteni, 

de III. Ince pápa a dél-francia-
országi Albi városába küldte az albi-
genseknek nevezett kathar eretnekek 

közé – személyes példával vezette vissza 
őket az egyházba. Toulouse-ban két 
társával 1217-től a püspököknek alá-
rendelve, az ágostonos regula szerint 
működtek. A hit tanításának és az eret-
nekek térítésének szentelték életüket, 
minden biztos jövedelmet elhárítva 
koldulásból éltek. A rend tagjai teoló-
giát végeztek, alaposan felkészültek 
az igehirdetésre. Kiváló szónoki tudo-
mányuk miatt „az Úr kutyáinak” vagy 
prédikáló testvéreknek nevezték őket. 
Domonkos 1221-ben halt meg, 1231-ben 
avatták szentté. Jelképei: liliom, ke-
reszt, könyv, csillag, a kutya szájában 
fáklya. 1218 után a domonkos rend 
gyorsan elterjedt Európában. Szebeni 
és besztercei rendházuk a tatárjárás 

előtt keletkezett, a segesvári, szászse-
besi, brassói, gyulafehérvári, alvinci a 
13. században; a kolozsvárit 1397-ben, 
az udvarhelyit 1524-ben alapították. 
A középkor végén a legtekintélyesebb 
szerzeteskolostorok közelében öt női 
zárdájuk volt. 

Domonkos és a prédikáló testvérek rendje
• Kora egyházi igényeire válaszolva és személyiségé-
nek, hitének, alkalmazkodóképességének köszönhe-
tően válhatott Guzmán Domonkos a dominikánus rend 
alapítójává és szentjévé. 

Szent Domonkos
▴  F O R R Á S :  W I K I P É D I A




