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Beszámolónk által szeretnénk ha sikerülne bepillantást nyerni tevékenységünkbe. 
 Prin această cale dorim să prezentăm activităţile noastre de zi cu zi. 

  
Programjaink: 

Barangoljunk Székelyföldön 

Több mint 600 gyerek, 60 iskola, 32nap/zóna 

 -hegyimentő táborok 

 -tájékozódási versenyek 

 -osztályfőnőki órák 

 -túrázások 

 -kirándulások 

 -önkéntes toborzó programok 

 

Programele noastre: 

Să cutreierăm în Ţinutul Secuiesc 

Mai mult de 600 de copii, 60 de şcoli 
participante, 32 zile/zonă 

 - tabere pentru copii 

 - concursuri de orientare 

 - ore în şcoli 

 - excursii pentru copii 

 - programe de  recrutare voluntari 

 



Biztonságos hegyi turizmus 
Turism montan în siguranţă 
Turistaösvények felújítása 

- 120 km felújított turistaösvény 

- 24 új minisztériumi bizonylattal ellátott ösvény 

- 119 új kihelyezett tábla 

- 59 új kihelyezett oszlop 

- 160 km digitalizált ösvény 

Mászófalak felújítása 

- 16 új mászófal elkészítése 

- 42 új topo elkészítése 

- Az első sziklamászó útmutató elkészítése 

- Az első sziklamászófesztiválok megrendezése 

Hegyi menedékek 

- 4 új hegyi menedék kihelyezése 

Trasee turistice 

- 120 de km de trasee turistice reabilitate 

- 24 noi omologări 

- 119 noi indicatoare amplasate 

- 59 de noi stâlpi indicatoare amplasate 

Trasee de escaladă 

- 16 trasee noi de escaladă 

- 42 de topo pregătit 

- Prima broşură cu topouri 

Refugii montane 

- 4 noi refugii amplasate 

 



Újabb mentésekre való felkészülés 
Pregătirea pentru noi  salvări 

• Megalakítottuk a búvár szakosztályt. 

• Elindítottuk a barlangász csapatot. 

• Újabb diplomás hegyimentőket 
képeztünk ki. 

 

• Am pregătit o echipă de scafandrii. 

• Am înfiinţat echipa de speologi. 

• Am şcolit noi salvatori montani. 

 

Szükség is van mert idén 

• Gyergyói zónában: 73 baleset történt. 

• Maroshévzi zónában: 53 baleset történt. 

• Udvarhelyi zónában:  55   baleset történt. 

• Csíki zónában:   43  baleset történt. 

Salvatorii montani au fost chemaţi la salvări 
în: 

-73 de ori în zona Gheorgheni 

-53 de ori în zona Topliţa 

-55 de ori în zona Odorhei 

-43 de ori în zona Ciuc 
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