
6. oldal |  2011. december 5., hétfőhargitanépe Körkép
csík

A völgy közös ünnepe. Tíz éve rendszeresen ellátogat a gyimesi gyerekekhez Csilip Árpád Mikulása

Bár a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a bevizsgált disznóhús-
mintáknak csak töredéke fer-
tőzött trichinellával, az állat-
egészségügyi szakemberek óva 
intenek mindenkit a vizsgálat 
elmulasztásától. Hogy a lakos-
ság könnyebben ellenőriztet-
hesse a levágott állatok húsát, 
e héttől hétvégenként is nyitva 
tartanak a bevizsgálást végző 
higiéniai körök és körzeti állat-
orvosi rendelők.
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Megkezdődött a karácsonyi 
disznóvágások idénye, a 
csúcs azonban – a sokéves 

tapasztalat alapján – a hét végén in-
dul és december 20-ig tart – állítják 
az állategészségügyi szakemberek. 
Dr. Püsök László, az állategészség-
ügyi és élelmiszerbiztonsági igaz-

gatóság szóvivője lapunknak azt 
mondta, elkezdték már és fokozott 
ütemben végzik az ellenőrzéseket 
az élelmiszergyártó egységeknél, 
vendéglőknél – főleg a szilveszteri 
vacsorát rendezőknél –, de a háztáji 
disznóvágásokra való tekintettel a la-
kosságnak is rendelkezésére állnak. 

A levágott állatok húsából 
vett mintát e héttől – szombaton 
és vasárnap délelőtt is – 8-tól 13 
óráig lehet bevinni a higiéniai 
körökhöz, illetve a körzeti állat-
orvosokhoz vizsgálatra. Kivételt 
a csíkszeredai piaccsarnok emele-
tén működő higiéniai kör képez, 
ott csak szombat délelőtt tudják 
fogadni a mintákat, vasárnap pe-
dig a Taplocán működő körzeti 
állatorvosi körnél végzik a vizsgá-
latokat. 

– Nem szoktunk le a karácso-
nyi disznóvágásról – állítja Püsök 
doktor, mikor arról faggatjuk, hogy 

csökken-e az ünnepi disznóvágások 
száma, nem részesíti-e a lakosság 
előnyben a készen kapható húster-

mékeket. A szakember szerint az évi 
disznóvágások 60 százaléka ebben 
az időszakban zajlik, és ami jó hírnek 

mondható, hogy az évente elvégzett 
– tízezer körüli – vizsgálat során 
mindössze néhány esetben bizonyul 
a megvizsgált hús fertőzöttnek. En-
nek ellenére Püsök óva int minden-
kit a vizsgálat elmulasztásától. 

– Vannak olyan falvak, ahol 
mindig mindenki megvizsgáltatja 
a levágott állat húsát, de olyanok 
is, ahol ez nem szokás. Kultúra kér-
dése – mondja. Állítása szerint az 
olyan településeken, ahol történt 
már fertőzés és betegedtek is meg 
emberek a trichinellával fertőzött 
disznóhústól, már tartanak a gaz-
dák, jelentkeznek a körzeti állat-
orvosnál a húsmintával, és egyre 
többen vizsgáltatják be a húst azért 
is, mert városon élő gyermekeik, 
unokáik unszolják őket, kikötik, 
hogy másképp nem esznek az ün-
nepi fogásokból. Ez pedig komoly 
motivációt jelent a falun élő szü-
lőknek, nagyszülőknek. 

Disznóvágások iDénye

Óvatosságra intenek a szakemberek

Ritkán mutatnak ki fertőzést a húsban, mégsem hanyagolható az ellenőrzés fotó: csíki zsolt

Mikulás-járás HiDegségen

Hétszáz ajándékcsomagot osztottak ki
immár tizedik éve, hogy több 
száz helyi gyereket és magá-
nyosan élő idős embert láto-
gat meg Csilip árpád vállal-
kozó „Mikulása” Hidegségen. 
idén hétszáz csomagocska 
talált gazdára a bükkhavasi, 
bánpataki és szalamáspataki 
templomokban. 
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Kissé csodálkozhattak a be 
nem avatottak, hogy mit 
keres a sok apróság a teg-

napi szentmiséken a bükkhavasi, 
bánpataki és szalamáspataki temp-
lomokban. Viszonylag kevesen vol-
tak ilyenek, hiszen mindenki tudta, 
hogy a szentmise végére megérke-

zik a Mikulás, és megajándékozza 
a jó gyerekeket, sőt, a magányosan 
élő idős embereket is meglepi majd 
a piros ruhás, fehér szakállú apóka. 
Így is történt: Bükkhavason példá-
ul nem is egy, hanem két, hatalmas 
zsákokat cipelő Mikulás lépett a 
szentmisét követően a templom-
ba. A gyerekek egyenként versi-
kékkel, énekekkel köszöntötték a 
Mikulásokat. Izgalomtól csillogó 
szemekkel, de katonás fegyelem-
mel álltak sorba a nebulók, egy-
más után vették át az ajándékot. 
Miután elapadt a gyerekek hada, 
a Mikulások a templom padjaiban 
üldögélő idősebb falustársaknak is 
osztogattak csomagot.  

– Tíz éve készítünk rendszere-
sen hétszáz csomagot a helyi gye-

rekeknek, illetve a magányosan élő 
idősebb embereknek, akiknek nem 
valószínű, hogy lenne, aki ünnepi 
meglepetést szerezzen – mondta el 
Csilip Árpád helyi vállalkozó. Az 
ajándékozásból hagyomány lett, a 
gyerekek igencsak várják minden 
évben a hidegségi Fatányéros pan-
zió tulajdonosának Mikulását. 

– Az iskolában rendszerint 
kérdezgetik a gyerekek a peda-
gógusokat arról, hogy mikor 
lesz a Mikulásjárás, a tanítók 
megijesztgetik a nebulókat, 
hogy aki nem tanul, vagy nem ír 
leckét, annak nem hoz semmit a 
fehér szakállú, de természetesen 
mindenki kap végül csomagocs-
kát – fogalmazott mosollyal a 
szája sarkában Csilip. A hideg-

ségi „Mikulás” elmondta, idáig 
magánemberként vásárolta meg 
és osztotta ki a csomagokat, idén 
azonban már a cégét is bevonta 
támogatóként az akcióba, nagy-
jából ötezer lejből születtek meg 
az ajándékok. 

– A Mikulás-járásnak nagy 
hagyománya van a völgyben, 
rendszerint a kisgyerekes csalá-
dok is felkérnek, hogy látogasson 
el a portáikra is a Mikulás – nyi-
latkozta Rácz Árpád megyei ta-
nácsos, a helyi iskola igazgatója.
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