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Elmaradnak a bárányvásárok
Egyre csak terjed az afrikai sertéspestis Udvarhelyszéken
• Míg a többi Hargita 
megyei térségben nin-
csenek gondok, Ud-
varhelyszéken tovább-
ra is terjed az afrikai 
sertéspestis a vad-
disznók között, ami a 
zóna környezeti adott-
ságainak tudható be. 
Emiatt szinte minden 
településen korlátozó 
óvintézkedések van-
nak érvényben: Szé-
kelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron is 
elmaradnak a húsvéti 
bárányvásárok.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

L egutóbb mintegy tíz napja 
igazoltak afrikai sertéspes-
tis-fertőzést a Farkaslaka 

községhez tartozó Kecset környé-
kén. Kovács Lehel, a község polgár-
mestere lapunknak elmondta, egy 

elhullott vaddisznót találtak 
a vadászok, amelyben ki-
mutatták a kór jelenlétét. A 
sertést rögtön el is temették, 
betartva az ilyenkor szüksé-
ges óvintézkedéseket.

Ladó Zsolt, a Hargita Me-
gyei Állat egészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Igazga-
tóság vezetője kérdésünkre kifejtette, 
Csík- és Gyergyószéken nincsenek 
gondok, a betegség Udvarhelyszéken 

terjed – szerencsére az utóbbi idő-
szakban csak a vaddisznók esetében 
mutatták ki a kórt. Rámutatott, a gon-
dokat nem az emberek fegyelmezet-
lensége, felelőtlensége okozza, azok 
sokkal inkább a térség környezeti 
adottságaiból fakadnak. Egyrészt Ud-
varhelyszék szomszédos Maros me-
gye azon részével, ahol több fertőzési 
góc is van, másfelől alacsonyabban 
fekvő, dombos vidékről van szó, ahol 
nagyobb a vaddisznóállomány a ma-
gasabban lévő területeknél. 

Lehet vásárolni a gazdáktól

Udvarhelyszéken szinte minden tele-
pülés belekerült egy-egy biztonsági 

zónába, amelyet a fertőzött egyedek 
megtalálásának helyétől számított tíz 
kilométeres körben hoztak létre. Ladó 
Zsolt rámutatott, ez nem azt jelenti, 
hogy nem lehet állatokat – az aktuá-
lis időszakban bárányt – vásárolni a 
gazdáktól, ám fi gyelni kell arra, hogy 
ellen őrzött, az állategészségügyi 
igazgatóságnál bejelentett jószágot 
vegyünk. Az állatok tömörülését, 
így a vásárokat tiltják a biztonsági 
zónákban lévő településeken. Emiatt 
el is maradnak a szokásos húsvéti 
bárányvásárok például Székelyke-
resztúron és Székelyudvarhelyen – 
közölték az intézmények képviselői. 
Noha Szentegyházán nincsenek jár-
ványügyi korlátozások a sertéspestis 

miatt, ott nem is szoktak állatvásárt 
tartani ebben az időszakban. Az em-
berek megszokott módon a gazdáktól 
szerzik be az állatokat – jelezte ne-
künk Lőrincz Csaba, Szent egyháza 
polgármestere.

Ladó Zsolt egyébként a korlá-
tozásokkal kapcsolatban arra is 
kitért, hogy a biztonságos legelte-
tés érdekében hozandó intézkedé-
sekről még egyeztetniük kell, így 
ezekről a szezon kezdete előtt tájé-
koztatják a gazdákat. Kiemelte, a 
korlátozások betartása az egész me-
gye közösségének fontos. Ha valaki 
dokumentumok nélküli jószágokat 
vásárol és ezáltal esetleg bizonyí-
tottan hozzájárul a betegség terje-

déséhez, akkor büntetőjogi eljárást 
is indítanak ellene.

Felemás vélemények

A helyi gazdákat nagyon rosszul 
érintik az afrikai sertéspestis meg-
jelenése miatt elmaradó vásárok, 
hiszen gyakran jártak oda eladni 
jószágaikat – hangsúlyozta Kovács 
Lehel. Erről a bögözi állattartó egye-
sület elnökének, Szilágyi Lajosnak 
a véleményét is meghallgattuk. 
Mint mondta, sok kellemetlenséget 
okoznak a gazdáknak a korlátozá-
sok, ám náluk az emberek már meg-
szokták, hogy többnyire a portákról 
vásárolják meg a jószágokat.

• Két hagyományos gyergyószentmiklósi húsvéti esemény is elmarad ebben az 
évben a járványhelyzet miatt. Nem tartják meg a Szent Anna-kápolnákhoz vezető 
nagyszerdai keresztutat, de a vasárnapi határkerülést sem szervezik meg.

G yergyószentmiklós jó helyzet-
ben van a fertőzöttség szem-

pontjából, a megbetegedések száma 
csökkenő, jelenleg 0,65 ezre-

lék alatt van, így a húsvéti 
egyházi szertartások bizo-
nyos járványügyi előírások 
betartása mellett (maszkvi-
selés, távolságtartás) meg-
tarthatók. Elmarad viszont 
az a két helyi húsvéti ha-

gyomány, amelyeket általá-
ban nagyszámú résztvevő jelenlété-
ben szoktak megtartani.

Amik elmaradnak

„Békeidőben” a gyergyószentmiklósi 
nagyhét sajátossága, hogy nagyszer-

dán fáklyás menet indul a Csobot-hegy 
tetejére, a Szent Anna-kápolnákhoz. A 
fáklyás keresztutat az örmény katoli-
kus közösség szokta szervezni, de más 
felekezetű gyergyóiak is jelen vannak, 
a zarándoklat általában több száz főt 
mozdít meg. Idén erre Csergő Tibor 
András polgármester szerint elsősor-
ban azért nem kerülhetett sor, mert 
az este 10 órai kijárási tilalom idejére 
nem érnének vissza a zarándokok az 
otthonaikba. 

Húsvétvasárnapon más években 
Gyergyószék középső hat települé-
sének lakói találkoznak a Hármas-
határnál, de idén (2020 után már 
másodszor) ez sem történik meg. 
Gyergyószentmiklós, Tekerőpatak, 
Kilyénfalva, Újfalu, Csomafalva és Al-

falu hagyományos húsvéti határkerü-
léséről és találkozójáról nyilván ismét 
a járványhelyzet miatti elővigyázatos-
ságból mondtak le. „Reméltem, hogy 
ebben az évben megtarthatjuk a határ-
kerülést, de be kellett látnunk, ezt nem 
tudnánk a mostani körülmények közt 
megszervezni. Mivel várhatóan sokan 
jöttek volna, ez tömegrendezvénynek 
minősülne, ami most nem megenge-
dett. Nagyon bízom abban, hogy a jövő 
évben már megszervezhetjük” – fogal-
mazott Len Emil, aki sok éve főszerve-
zője ennek az eseménynek. 

A múlt év szigorú tiltásaihoz 
képest így is könnyebbség, hogy a 
vasárnap reggeli ételszentelést meg 
tudják tartani. Ez a katolikus temp-
lomok udvarán zajlik majd (a pontos 

időpontok megtalálhatók a plébá-
niák Facebook-oldalain), és a Szent 
Anna-kápolnáknál is 6.30-tól.

Gergely Imre

Koronavírus-járvány: idén is elmarad a keresztút és a határkerülés

A Csobot-hegyi zarándoklat két évvel 
ezelőtt. Ma már csak szép emlék
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