Elkészültek a védkunyhók a Kelemen Havasokban
A Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat befejezte a Kelemen
Havasokban felállított 4 védkunyhó építését. A beruházás összértéke 80 ezer lej,
az összeget a Maros Megyei Tanács biztosította a hegyimentő szolgálat számára.
Mindegyik védkunyhóban 8-9 személy számára van alvóhely, szükség esetén
azonban 12-14 személy befogadására is alkalmasak. A kunyhókat stratégiai
pontokra állították fel, egymástól egynapi járótávolságra a Hosszúmezőn, a
Ruszka-szikláknál, a Negoj-nyeregben és a Tiha-nyeregben. Az elhelyezésükkor azt
is szem előtt tartották, hogy a házaknál legyen mobil térerő, hogy a menedéket
keresők hívni tudják a sürgősségi szolgálatokat, illetve szükség esetén a közelben
le tudjon szállni egy mentőhelikopter. A faházak GPS koordinátái megtalálhatók a
hegyimentő szolgálat honlapján.
A 4 védkunyhó mellett a hegyimentő szolgálat az Istenszékén is elhelyezett egy
konténerházat, amelyet a szolgálat alkalmazottai munkapontként fognak használni
a hétvégi ügyeletek idején. A konténerházban lehetőség lesz arra, hogy
elsősegélyt nyújtsanak azoknak, akik a közelben szenvednek balesetet. A
konténerházat egy kereskedelmi társaságtól érkező adományból vásárolta a
hegyimentő szolgálat.
A védkunyhóknak köszönhetően a gyalogtúrák kedvelői ezentúl biztonságosabban
kirándulhatnak a Kelemen Havasokban.
„A hegyimentő szolgálat egyik legfontosabb célja éppen az, hogy minél inkább
csökkentsük, és amennyire lehet, megelőzzük a hegyi baleseteket Maros
megyében. Ez a projekt ezért is volt fontos számunkra, hiszen Maros megyében
mostanáig sehol sem voltak védkunyhók a 2000 m fölötti hegyi útvonalak mentén.
Régi tervünk volt ezeknek a faházaknak a felállítása, és örvendünk annak, hogy
végre megvalósult, hiszen ezek a védkunyhók életet menthetnek télen, vagy akár
más évszakban is szélsőséges időjárási viszonyok esetén” – mondta Kovács Róbert,
a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat vezetője.
A munkálatok befejezése kapcsán összehívott sajtótájékoztatón Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a
védkunyhók építésében.
„Elsősorban a hegyimentőknek gratulálok ehhez a projekthez, de köszönetet
mondok a belügyminisztérium sürgősségi esetekkel foglalkozó részlegének és a
kolozsvári speciális légügyi egységnek is a védkunyhók szállításában és
összeszerelésében nyújtott segítségért. Télen sokan mennek sítúrázni a Kelemen
Havasokba, és bízom benne, hogy ennek a projektnek köszönhetően ezentúl
nagyobb biztonságban kirándulhatnak a turisták ezeken az útvonalakon úgy télen,
mint az év többi szakaszában. Remélem, hogy sokan és örömmel használják majd
a faházakat, de egyúttal arra is kérek minden túrázót, hogy vigyázzanak ezekre a
védkunyhókra” – fogalmazott Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

A faházakat a Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat tagjai, valamint a
Kelemen Nemzeti Park őrei fogják felügyelni.
A Maros Megyei Tanács és a hegyimentő szolgálat azt tervezi, hogy a következő
években a Görgényi Havasokban is hasonló védkunyhókat fognak felállítani.
A Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat tavaly 361 mentőakción vett
részt. A segélyhívások száma 2017-ben növekedett a korábbi évekhez képest,
amikor átlagosan évi 200 alkalommal igényelték a hegyimentő szolgálat segítségét.
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