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udvarhely

A székelyudvarhelyi Mokka kávé-
zóban számoltak be élményeikről 
tegnap a Székelyek a magasban 
expedíció Himalájából nemrégiben 
hazatért tagjai. A csúcs közeléből 
visszafordulni kénytelen Toásó 
István csalódottnak tűnt ugyan, 
de Tulit Zsombor expedícióvezető 
– akinek tavalyelőtt sem sikerült 
feljutni a Cho Oyura – tréfásan vi-
gasztalgatta: a visszafordulásnál 
csak az rosszabb, ha az ember 
kétszer kénytelen visszafordulni 
ugyanarról a hegyről...

 
Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro„Bízunk benne, hogy ez a 

sportág fejlődésnek in-
dul mifelénk is, és egyre 

több embert látunk majd túrázni a 
Hargitán” – indított a nyolcezer 
méterig jutó székelyudvarhelyi 
Szabó Zoltán. Az expedíció másik 
udvarhelyi résztvevője, Toásó Ist-
ván, aki Tulit szerint annyira volt 
a 8201 méter magas csúcstól, mint 
„ide a Tábor negyed”, azt mondta, 
még mindig csalódott egy kicsit, 
de az expedíció sikerességét nem 

vonja kétségbe, főleg, hogy olyan 
tapasztalatokat szereztek, amit 
sehol a világon, csakis a Himalá-
jában szerezhet egy hegymászó. 
Tulit Zsombor köszönetet mon-
dott Hargita Megye Tanácsának a 
támogatásért, és hangsúlyozta: az 
expedíció sikeres volt. 

„Maradandó károsodást nem 
szenvedve, épségben tértünk 
haza. Elvittük Székelyföld hír-
nevét is, biztos vagyok benne, 
hogy egy életre megjegyezték a 
régió nevét az olasz, chilei, brazil, 
lengyel, finn és más nemzetiségű 
alpinisták, akik korábban nem is 
hallottak arról, hogy Romániá-
ban magyarok is élnek” – mondta 
Tulit, kiemelve, hogy „az udvar-
helyi fiúk nem vallottak szégyent, 
hiszen nyolcezer méter fölé jutot-
tak, s ez erdélyi magyar rekord”.

Borboly Csaba, a fő támogató 
Hargita megyei önkormányzat 
elnöke szerint „amikor mi Brüsz-
szelben képviseltük Székelyföld 
érdekeit, akkor a székely hegymá-
szók a világ keleti részére vitték 
szülőföldünk hírét, s ez így van 
jól: mindenki tegye a dolgát ott, 

ahol éppen van”. Borboly ígéretet 
tett, hogy kiemelt figyelmet for-
dítanak ezután is a hasonló kez-
deményezésekre. A tanácselnök 
egy, a rosszat elűző tibeti maszkot 
kapott az alpinistáktól, akiket 
arra kért, hogy tapasztalataikat 
osszák meg a fiatalokkal is.

Újságírói kérdésre válaszolva 
Tulit elmondta, hogy a Magyarok 
a világ nyolcezresein és a Székelyek 
a magasban expedíció között az a 
különbség, hogy „ők síelnek, mi 
pedig sízünk, s amíg mi szülőföl-
dünk egészét, Székelyföldet kép-
viseljük, addig ők Magyarország 
egy kis szegmensét.” Tulit – szin-
tén viccesen – hozzátette: „egy 
székelyt kellett importáljanak, 
hogy ilyen szép sikereket érjenek 
el”. Mint mondták, tavaly csupán 
logisztikai akadálya volt annak, 
hogy a két csapat nem együtt in-
dult csúcshódításra, s hogy a ma-
gyarországi média is rendszeresen 
tudósít a székely hegymászókról.

Szó esett arról is, hogy igen 
drága mulatság egy ilyen csúcs-
támadás, a mostani költségek el-
érték a tízezer eurót. „Kevesebb 

pénzből is megpróbálnánk meg-
mászni ezeket a csúcsokat, így 
viszont sokkal biztonságosabb” 
– állították. Mint mondták, nem 
könnyű pénzt szerezni: egy bol-
gár alpinista például úgy jutha-
tott volna némi támogatáshoz, 
ha a szponzor kikötésére bicik-
livel teszi meg az utolsó kétszáz 
métert a csúcshoz vezető platón, 
csakhogy a bringát ötezer-hat-
száz méteren egyszerűen elfújta 
a szél... „Nehogy valaki úgy értse, 
hogy mi olyan helyre se tudtunk 
felmenni, ahol a másik biciklizni 
akart. A másik akart rossz helyen 
biciklizni” – tréfálkozott Tulit. A 
sepsiszentgyörgyi alpinista, aki az 
Alpin Sportegyesület vezetője-

ként tizenegy éve indította útjára 
a Székelyek a magasban expedí-
ciósorozatot, azzal vigasztalta a 
8080 méterről a viharos időjárás 
miatt visszafordulni kénytelen 
Toásó Istvánt, hogy ő már kétszer 
fordult vissza a Cho Oyuról. „A 
visszafordulásnál csak az rosz-
szabb, ha az ember kétszer kény-
telen visszafordulni ugyanarról a 
hegyről...”

A hegymászók köszönetet 
mondtak a médiatámogatóknak, 
köztük a Hargita Népének is, és 
elárulták, hogy a kínai hatóságok 
tiltásának dacára műholdas te-
lefonnal tartották a kapcsolatot 
sajtószolgálatukkal, illetve szeret-
teikkel.

Székelyek A MAgASbAn

„Az udvarhelyi fiúk nem vallottak szégyent”

hírfolyam

> Gróf Mikes János püspök bronz mell
szobrát leplezték le tegnap a Szent Mik-
lós-hegyi plébánia kertjében. A szertartás 
– melyen dr. Veres András szombathelyi 
püspök, dr. Jakubinyi György, a gyulafe-
hérvári főegyházmegye érseke, Borboly 
Csaba, a megyei tanács elnöke és az ese-
mény fővédnökeként Bunta Levente pol-
gármester is részt vett – a plébániatemp-
lomban szentmisével kezdődött, majd a 
szobor előtt avatóünnepséggel folytató-

dott. „Minden kép vagy szobor egy felki-
áltójel. Napjainkban emelnek szobrokat, 
sőt eleget, közel minden ünnep maradvá-
nya egy szobor vagy egy plakett. Mikes 
János volt főesperest, plébánost hat év 
székelyudvarhelyi szolgálat után ponto-
san száz évvel ezelőtt, 1911-ben nevezték 
ki Szombathely püspökévé”– magyaráz-
ta az esemény apropóját Mátyás Károly 
főesperes. Mint fogalmazott, Mikes bár-
hol is szolgált, annak nyoma maradt, a ne-
ves erdélyi nemesi családból származó, öt 
nyelven beszélő főpap tevékeny, mozgal-

mas életet élt, modern, jótékonykodó, épí-
tő és építkező ember volt. Mátyás Károly 
azt is elmondta, Mikes Jánosról készült egy 
gipszszobor, mely a plébánián került felál-
lításra, majd a bronzszobor is elkészült, 
mely a kertben kapott helyet. „Három 
évvel ezelőtt dr. Jakubinyi György érsek 
örömmel fogadta a bejelentésem: emel-
jünk szobrot az évfordulón, sőt támogatta 
is az ügyet. Ugyanakkor Bunta Levente is 
sokat tett ezért, a pénzalapok többségét 
pályázati, egyéb utakon ő teremtette meg” 
– részletezte Mátyás Károly. 

egy expedíció vidám pillanatai. A Cho Oyu közelében új erdélyi magyar hegymászórekord született


