
Újabb menedéket állítottak fel 
a Hargita megyei hegyimentők: 
a sorban a negyedik faépít-
mény a Szellő-tetőn nyújt biz-
tonságot az eltévedt túrázók-
nak vagy azoknak a kirándu-
lóknak, akiket vihar, hóesés 
lepett meg a Csíki-havasok 
legmagasabb pontján.
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Hegyi menedék nyújt bizton-
ságot a Szellő-tető környé-
kén túrázóknak: a faházikót 

mintegy egy hete – építése közben a 
hirtelen visszaköszönő havazást is 
kifogva – állították fel a Hargita Me-
gyei Hegyimentő Szolgálat emberei. 
A célnak megfelelően egyszerűre – és 
minél kevésbé megrongálhatóra – 
tervezett építményben egy asztal és 
két priccs jelenti a berendezést: tíz, 
szükség esetén tizenöt fő húzódhat 
meg benne egy éjszakára, vagy amíg 
elmúlik az eső, a vihar vagy a havazás. 

– Ezek a létesítmények a biz-
tonságos hegyi turizmus alapjait 
képezik. Általában elszigeteltebb 
helyeken, kétnapos túraútvonalak 
mentén, távolság szempontjából 
a túraszakasz  közepén állítjuk fel 
őket – magyarázta Fekete Örs, a 
hegyimentő-szolgálat igazgatója. 

A Szellő-tetőn álló létesítmény a 
negyedik, amelyet a hegyimentők fel-
építettek, és év végéig további három 
menedéket állítanak fel a Kelemen-
havasokban, a Görgényi-havasokban, 
illetve a Vargyas-szorosban – utóbbi 
helyszínen Fekete Örs szerint még 
tárgyalásokat folytatnak a terület tu-
lajdonosával, és ha nehézségekbe üt-
köznek, ezt a menedéket áthelyezik a 
Hargitára. A biztonságot nyújtó épít-
mények ára a felállításuk költségeivel 
együtt egyenként eléri a tízezer lejt – 

ezeket az összegeket teljes egészében 
Hargita Megye Tanácsa biztosítja.

– A már meglévő hegyi menedé-
keinket havonta ellenőrizzük, és a nyo-
mokból látjuk, hogy gyakran és sokan 
veszik igénybe azokat. Fontosságukat 
nem kell bizonygatni: nemrég például 
a Naskalaton tévedt el egy tizenöt fős 
csapat, amelyet telefonon a közelben 
lévő menedékhez irányítottunk, ahol 
gond nélkül átvészelték az éjszakát. 
Úgy látom, a túrázók is érzik annak 
fontosságát, hogy baj esetén van, 
ahová behúzódniuk: mostanáig nem 
találkoztunk szándékos rongálások 
nyomaival az épületeknél – közölte a 
hegyimentő szolgálat vezetője.
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Körkép
társadalom

Romániai humánus kóborállat-felügyeleti programoknak 
szerettem volna utánanézni a honi sajtóban, de a világhálós 
keresőbe bepötyögött kóbor kutya szóra kiadott sok tucat címből 
csak a következőket tudtam meg: „Kutya miatt ölte meg saját 
apját”; „A rendőrség lőtte le a pitbullt”; „Saját pitbullja akar-
ta megölni.” Aztán voltak pikánsak is: „Kutyás szexet kínált 
ügyfeleinek”; „Óvszer viselésébe halt bele egy kutya”; „Két évet 
kapott, mert megerőszakolt egy kutyát.” Egy másik szalagcím-
ből az derült ki, nem mindig az ember leg jobb barátja húzza 
a rövidebbet, hanem néha maga az ember: „Embereket erősza-
kolnak a kutyák.” Már a harmadik lapnál tartottam, kóbor-
állat-felügyeleti programoknak nyoma sem volt, de továbbra 
is hasznos ismeretekkel, információkkal gyarapíthattam tudá-
somat: „A velencei kutyák nem szégyenlősek”; Rózsaszínűre 
festik a britek a kutyakakit”, és olybá tűnik, valós történeten 
alapszik a százegy dalmát kiskutya története is: „Harmincné-
gyet kölykezett egy dalmát kutya.” Bevallom, eddig fogalmam 
sem volt arról a tényről, amire egy országos napilap hasábjain 
bukkantam rá: „Kutya volt az utolsó élő vámpír anyja.”

A kóbor ebek problémáját hosszú távú, aktív intézkedések-
kel, nyilvántartással, ivartalanítással és – nem utolsósorban – 
a lakosság felvilágosításával lehet kezelni. Utóbbi téren (is) hi-
ányosságok mutatkoznak nálunkfelé – elég, ha kutyakérdésben 
csak a fentebb idézett címeket nézzük, a kutyadolgok a honi 
sajtóban nagyjából ennyiben merülnek ki. Ennek fényében 

már meg sem botránkoztam a legutóbbi híren: kétszáz kutyát 
mészároltak le egy botoşani-i kutyamenhelyen, az állatvédők 
azt sem nézhették meg, hogy valóban elaltatták-e szerencsétlen 
ebeket, vagy egyszerűen agyonverték őket. Egyébként úgy tű-
nik, utóbbi történt...

Ember és kutya között több mint tizenkétezer évvel ezelőtt 
jött létre a kapcsolat, valahol Eurázsia sztyeppéin. A kutya há-
ziasítása hasznos volt az ember számára, és a védelem, amit 
viszonzásul az ember nyújt a kutyának, a kapcsolat megerősö-
déséhez vezetett. Újabban azonban egyre gyakrabban vétünk e 
kapcsolat ellen, amikor engedjük túlzottan elszaporodni, majd 
magukra hagyjuk őket, szenvedést okozva az állatnak, ugyan-
akkor veszélybe sodorva az emberi közösséget is. Botoşani-ban 
valószínűleg nem tudják, hogy a mészárlás gyors, de nem haté-
kony megoldás: a pusztítást évről évre meg kell ismételni – 
a végső megoldás reménye nélkül. Romániában valószínűleg a 

költségek miatt nem vezetnek be humánus kóborállat-felügye-
leti programot, holott a hatástalan eljárások rejtett költségei 
sokkal nagyobbak.

Az egyre súlyosabb helyzetet kutyába se veszik idehaza, igaz, 
hónapokkal ezelőtt a képviselőház közigazgatási bizottsága dön-
tött a kóbor ebek elaltatásáról, a plénum azonban a mai napig 
sem tűzte napirendre a témát. A sok vitát kavart kérdés felizgat-
ta a kedélyeket, az állatbarátok egyesülete (a Cuţu-cuţu egyesület 
mellett magyar állatvédő szervezetek is tiltakoztak – más kérdés, 
hogy más magyar szervezetek nem vonultak utcára jogainkat kö-
vetelve például a tanügyi vagy a kisebbségi törvények kapcsán...) 
természetesen a sterilizálás mellett foglalt állást. Bukarestben öt-
venezerre tehető a kóbor kutyák száma, s az ellenzékiek szerint 
sterilizálva is tudnak harapni. S amíg az egyik kutya, másik eb 
politikusok egymást marják, addig a gazdátlan négylábúakat 
kutyába se veszik: szaporodnak és sokasodnak.

A megelőző módszerek, többek között a sajtókampány, any-
nyira jól működnek például Svédországban, hogy a stockholmi 
kutyaotthon ötven ketrece soha nincs tele. Hiába, ez is egyfajta 
civilizációs fokmérő.

Két éve egy gazdi nélkül maradt pásztorkutyát fogadtunk 
örökbe. Olcsóbb, hatékonyabb, mintha uniós pénzen nyomtatott 
szórólapokkal próbálnám megmagyarázni az utca végén lakók-
nak az együttélés szabályait.

Ráadásul tényleg remek társ.

Kutyadolgok

           NézőpoNt n Jakab Árpád

Hiába van jelzés rajtuk, kivágják a fákat

A túraútvonalak, ösvények mentén szinte menetrendszerűen döntik 
ki azokat a fákat, amelyet a szolgálat emberei korábban turistajelzé-
sekkel láttak el – hívták fel a figyelmet a jelenségre a hegyimentők. 
Állításuk szerint levélben és személyesen is figyelmeztették már a 
területek ügykezelőit, az erdészeti hivatalokat, de a fákat kidöntő 
munkások az erdőlések közben nem tulajdonítanak figyelmet a turis-
tajelzéseknek. Ennek következtében hiába jelölték ki az útvonalakat: 
Gyergyó környékén, az Ördögtónál, Hargitafürdőn és a Madarasi-
Hargitán már nagyon sok turistajelzést viselő fa nem áll az eredeti 
helyén. „Ha már mindenképp ki akarják dönteni őket, akkor legalább 
a szemmagasságban lévő jelzés fölött vágják le a fát. Ez reális veszte-
séget nem jelent a kitermelő számára, a látható jelzés viszont életet 
menthet” – közölték a hegyimentők. 

SzünidőS program 

Tévézés 
és számítógépes 

játék helyett 
az iskolai nyári szünidő idejé-
ben a szülőknek, különösen, ha 
még elemista a gyerekük, gondot 
okozhat a kötött program hiánya. 
Ezen próbálnak segíteni a csík-
szeredai petőfi Sándor Általános 
iskola pedagógusai.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Gondot okoz a szülőknek, mi-
lyen programot biztosítsanak 
– elsősorban – elemista korú 

gyerekeiknek a nyári vakáció ideje 
alatt. – A nagyszülőkhöz nem tudjuk 
küldeni, és egy-egy tábor is csak rövid 
időre biztosít hasznos elfoglaltságot a 
gyereknek. Amíg mi dolgozunk, leg-
szívesebben a tévét nézi vagy számító-
gépes játékot játszik, ami csak rossz ha-
tással van rá – panaszkodik egy tízéves 
kisfiú édesanyja. 

A szülők gyerekekkel kapcsola-
tos vakációs gondjain segíthet az az 
ötlet, hogy a vakációzó pedagógusok 
napközis foglalkozást szervezzenek a 
szintén vakációzó gyerekeknek. Nem 
iskolaszagú, kötelező programról len-
ne szó, hanem arról, hogy játékkal, 
sportolással, kirándulással, meséléssel, 
kézműves-foglalkozásokkal együtt 
töltsék el a napnak azt a részét, amíg a 
szülők dolgoznak, és a gyerek otthon 
egyedül lenne. 

A csíkszeredai Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola – egyelőre – két tanító 
nénije vállalja a gyerekek vakációs fog-
lalkoztatását. Június 20-tól naponta 
8–16 óra között szervezik meg a nyári 
iskolát. Amennyiben a szülők kérik, 
ebédelni is elviszik a gyerekeket az 
iskolához közel lévő valamelyik ven-
déglőbe. A programjuk iránt érdek-
lődőknek a 0745–512702-es vagy a 
0745–522600-as telefonszámokon 
nyújtanak bővebb információkat. 

A Szellő-tetőn álló menedék építésén dolgozó hegyimentők. Idén további három hasonló létesítményt állítanának fel a túrázók biztonságáért 

a faHÁzikók a biztonSÁgoS túrÁzÁS kulcSfontoSSÁgú ElEmEi

Hegyi menedék a Szellő-tetőn


