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Musulmanii sarbatoresc Kurban Bayram-ul
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Credinciosii musulmani din Dobrogea sarbatoresc, timp de patru zile, de astazi, Kurban Bayram-ul.
Cunoscut in traditia islamica si ca Sarbatoarea Sacrificiului, Kurban Bayram-ul din sfinta luna
Zilhigge este marcat de musulmanii din intreaga lume prin traditionalul pelerinaj la Mecca si Medina.
Potrivit traditiei islamice, credinciosii musulmani au obligatia ca in aceasta perioada sa sacrifice un
batal, o oaie sau o vita. Daca sacrifica o ovina, aceasta trebuie sa aiba cel putin sase luni si sa fie
sanatoasa, in vreme ce bovinele nu trebuie sa depaseasca doi ani. Ritualul sacrificiului spune ca
animalele pot fi sacrificate pentru cel mult sapte persoane, iar dupa ce impart carnea in trei parti
egale, musulmanii trebuie sa o dea vecinilor si celor nevoiasi, dar sa pastreze si pentru familie.
"Prima zi a acestei sarbatori incepe cu o slujba speciala la geamie, dupa care oamenii sacrifica
animalele sau merg la cimitir pentru a-si cinsti mortii. In acelasi timp, femeile prepara bucatele
traditionale, in vreme ce copiii merg cu colindul", a declarat seful Cultului Musulman din Romania,
muftiul Iusuf Muurat. Acesta sustine ca, in acest an, pentru a-si indeplini obligatia sfinta in fata lui
Allah - pelerinajul la mormintul Profetului Mohammed -, 84 de musulmani constanteni au plecat in
Arabia Saudita. Dealtfel, cei mai multi dintre pelerinii care nu au avut o situatie materiala care sa le
permita aceasta calatorie au primit sprijinul Muftiatul Cultului Musulman din Romania. Respectind
traditia, ca in fiecare an, muftiul Iusuf Muurat si conducerea Muftiatului Cultului Musulman din
Romania ureaza tururor musulmanilor din Romania traditionala urare "Kurban Bayraminiz Mubarek
Olsun" (&#8220;Un Bairam fericit!" - n.r.).

	Uniunea Democrata Turca din Romania (UDTR) marcheaza Kurban Bayram-ul printr-o serie de
actiuni cu caracter umanitar in localitatile constantene. Astfel, conform traditiei musulmane, UDTR
va sacrifica vite pentru a imparti carnea credinciosilor nevoiasi din toate localitatile unde exista filiale
ale Uniunii. Presedintele UDTR, Osman Fedbi, a declarat ca actiunile vor fi derulate atit in municipiul
Constanta, dar si la Medgidia, Cobadin, Baneasa, Techirghiol, Tuzla si Fintina Mare. Cu ocazia
acestei sarbatori, UDTR si Uniunea Democrata a Tatarilor Turco - Musulmani din Romania, in
parteneriat cu Muftiatul Cultului Musulman din Romania si Fundatia Tuna, vor organiza, miine, de la
ora 18.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, un spectacol de cintece si dansuri
traditionale ale turcilor si tatarilor din Dobrogea.
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