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„ Gyimesközéplokra úgy kell 
tekinteni, mint Székely-
föld olyan erőforrására, 
„ahol ügyelnek a végekre, 
ügyelnek a kultúránkra és 
a történelmünkre, és pró-
bálnak ahhoz hozzátenni”.

Ahol ügyelnek  a végekre
Gyimesközéplokon tartották a Tatros forrásánál csángó fesztivált

B A R A B Á S  H A J N A L

G yimesközéplokon egy hatal-
mas üstben túrós puliszka 
készült, amelybe belekós-

tolhattak a résztvevők, csakúgy, 
ahogyan betekinthettek a moldvai 
csángó néptánccsoportok zenei- és 
táncvilágába. Gergely Károly, Gyi-
mesközéplok polgármestere ünnepi 
köszöntőjében elmondta, szerencsé-
seknek vallhatják magukat, hiszen 
messzi földön is ismert, valamint 
értékelt zenészei és táncosai van-
nak a községnek, akik mágnesként 
vonzzák a folklór kultúra iránt ér-
deklődőket.

Erkölcsi hasznot húzhatnak

„A több évtizedes hagyomány-
ra visszatekintő rendezvény meg-
szervezésében idén rajtunk a sor. 
Ebből a népzenei és néptáncos 

találkozóból erkölcsi hasznot 
húzhat községünk és általában 
a csángó nép” – fogalmazott az 
elöljáró. Hozzátette, ezen a ren-
dezvényen bemutathatják egy-

másnak és vendégeiknek azt, 
amit elődeiktől örökségül kap-
tak, ugyanakkor ez az örökség ar-

ra kötelezi mindannyiukat, hogy 
megőrizzék, illetve folytonos-
ságát biztosítsák. Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke is felszólalt, beszédében 

kiemelte, Gyimesközéplokra úgy 
kell tekinteni, mint Székelyföld 
olyan erőforrására, „ahol ügyel-

nek a végekre, ügyelnek a kul-
túránkra és a történelmünkre, és 
próbálnak ahhoz hozzátenni”.

Jó együtt lenni

A gyimesfelsőloki Ambrus Ce-
cília érdeklődésünkre elmondta, 
három éve gardonozik, és kiskora 
óta énekel, egyébként rendszere-
sen részt vesz a csángó fesztiválon. 
„Szeretem ezt a rendezvényt, mert 
megmozgatja a közösséget, és érez-
zük, hogy jó együtt lenni” – osztot-
ta meg. A szabadtéri színpadon az 
ünnepi beszédeket követően fel-
léptek a moldvai hagyományőrző 
csoportok, többek között a klézsei 
és somoskai néptánccsoportok. To-
vábbá a Hidegségi Hagyományőrző 
Gyermektánccsoport, a magyaror-
szági Tordasi Dalárda és a Kaca-
gány Citera Együttes, a gyimeskö-
zéploki Ordasok Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes műsora is a kul-
turális program része volt.

Elődeiktől tanult táncokat 
mutattak be a moldvai 
hagyományőrző csoportok a 
csángó fesztiválon
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• Moldvai csángó hagyományőrző csoportok mutathatták meg tánc- és 
zenei tudásukat a 42. alkalommal megszervezett csángó fesztiválon va-
sárnap. A Tatros forrásánál elnevezésű csángó fesztiválnak felváltva Gyi-
mesfelsőlok, valamint Gyimesközéplok a házigazdája, ebben az évben 
az utóbbi település adott otthont a néptánccsoportok találkozójának.

Terjed a sertéspestis
Miközben újabb megyében ütöt-
te fel a fejét az afrikai sertés-
pestis, az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által pénteken nyil-
vánosságra hozott adatsorok is 
megrősítették, hogy az emberek 
annyira megijedtek a vírustól, 
hogy a nyári melegben is disz-
nóvágásra adták fejüket. 2018 
júliusában ugyanis 467 000 

sertést vágtak le, ami 39 szá-
zalékos növekedést mutat az 
előző havi 335 000-hez képest. 

Havi 40 000 tonnát meghaladó 
húsmennyiséget nem regisztrál-
tak az elmúlt években, kivételt a 
decemberek képeznek, amikor 
a mennyiség meghaladhatja a 
135 000 tonnát is. Tény viszont, 
hogy a statisztikákban azok az 
állatok is benne vannak, ame-
lyeket a fertőzés miatt vágtak le, 
majd semmisítettek meg, ezek 
száma elérte a 159 645 egye-

det. Közben szombaton késő 
este érkezett hír, hogy Giurgiu 
megyében is megjelent az 
afrikai sertéspestis, Brăniştari 
településen igazolták a vírus 
jelenlétét. A Giurgiu Megyei 
Katasztrófavédelmi Felügyelő-
ség (ISU) tájékoztatása szerint 
a kórt egy háztáji gazdaság 
állományában fedezték fel. A 
megyében többfelé országúti 
szűrőket állítottak, és betiltot-
ták a vásárokat. Giurgiu ezáltal 
a tizenkettedik megye, ahol fel-
ütötte a fejét a sertésállományra 
rendkívül veszélyes betegség. 
Az Országos Állategészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(ANSVSA) által csütörtökön 
nyilvánosságra hozott statisz-
tikában még az szerepelt, hogy 
11 megye 190 településére ért el 
a járvány. Akkor összesen 826 
gócpontot tartottak nyilván, 
melyek közül 46-ban vaddisznók 
érintettek. Szintén az ANSVSA 
számolt be arról is, hogy mos-
tanáig 507 890 lej kártérítést 
fizettek ki az afrikai sertéspestis 
által érintett gazdáknak. A kár 
azonban a számítások szerint 
meghaladja a 47,6 millió lejt, 
azaz a 10 millió eurót, a hatóság 
éppen ezért 212,272 millió lejes 
költségvetés-kiegészítést kért 
a kormánytól. Mint ismeretes, 
2017. július 31-e óta, amióta 
az afrikai sertéspestis meg-
jelent Romániában, Szatmár 
megyében, a vírus az ország 
két régiójában, az északnyuga-
tiban és a délkeletiben terjed. 
A szakemberek szerint minden 
fertőzésgyanús esetet azonnal 
jelenteni kell, a sertéseket el 
kell pusztítani, a tulajdonosok-
nak pedig kártérítést kell adni.




