
Erdélyi tudósítások2019. május 16.
csütörtök4

AJÁNLATOS SZAKÉRTŐVEL MEGVIZSGÁLTATNI A FOGYASZTÁSRA SZÁNT GOMBÁT

Életet ment az óvatosság

Tövisalját, májusi pereszkét, 
jövő hónaptól pedig már 
rókagombát is szedhetünk 
erdeinkben, ám nagyon 
fontos, hogy körültekintően, 
elővigyázatosan szedjük 
a gombát – fi gyelmeztet 
Málnási András, a Málnási 
László Gombászegyesület 
elnöke. Mielőtt elindulnánk, 
alaposan tanulmányozzuk a 
gombahatározót, amit akár 
magunkkal is vihetünk, és a 
helyszínen használhatunk.

 » ANTAL ERIKA

„A z ehető gombák több-
ségének mérgező 
párja is van, és eze-

ket sok esetben csak a szakem-
ber vagy a gombákat jól ismerő, 
tapasztalt személy tudja meg-
különböztetni egymástól. Tö-
visalját, májusi pereszkét, jövő 
hónaptól pedig már rókagom-
bát is szedhetünk erdeinkben, 
ám nagyon fontos, hogy kö-
rültekintően, elővigyázatosan 
szedjük a gombát” – mondta el 

megkeresésünkre a marosvásár-
helyi Málnási András, a Málnási 
László Gombászegyesület elnö-
ke. Például a csiperkére, ame-
lyet a legtöbb ember ismer, és 
azt tartja, hogy nincs mérgező 
„párja”, nagyon hasonlít a gyil-
kos galóca fehér változata. Az-
zal az eltéréssel, hogy a gyilkos 
galóca kalapjának alsó részén 
lévő lemezkék mindig fehérek, 
a csiperkéé viszont a rózsaszín 
árnyalatától a barnáig terjed. 
Galócából viszont elég, ha csak 
egy darab bekerül az ételbe, 
máris mérgezést okoz, akár ha-
lált is. „Ha a legapróbb kétely is 
felmerül bennünk egy gombá-
val kapcsolatban, ha bizonyta-
lanok vagyunk, hogy ehető-e, 
vagy sem, akkor ne fogyasszuk 
el” – fi gyelmeztetett a gomba-
szakértő, hozzátéve, hogy a 
tavaszi időszakban még kevés 
a mérgező gomba, több az ehe-
tő, de azért nem árt fi gyelnünk. 
„A gombamérgezéssel azonnal 
forduljunk orvoshoz, siessünk a 
kórházba, ott ellátnak bennün-
ket. A gyilkos galócára azonban 
nincs ellenszer, az orvostudo-
mány még nem tud mit kezdeni 
a mérgezésével” – fi gyelmezte-
tett Málnási. A szakember azt 

javasolja, minden esetben őriz-
zünk meg egy-két darabot abból 
a gombából, amit elkészítünk, 
hogyha történne valami, meg-
mutathassuk az orvosnak, mit 
ettünk, mi okozta a rosszullétet. 
Kérdésünkre, hogy mit ajánl, 
piacon, országút szélén mer-
jünk-e gombát vásárolni, a gom-
bászegyesület elnöke azt vála-
szolta, hogy csak akkor tegyük 
ezt, ha ismerjük a gombát, amit 
megvételre kínálnak. „A gom-
bagyűjtők általában jól ismerik 
a gombákat, de kivétel mindig 
akad. Ha az egész család kimegy 
gombászni, felnőttek, fi atalok 
együtt, elég, ha egy gyerek nem 
ismeri kellőképpen a mérgező 
gombát, leszedi, bekerül a többi 
közé, mi sem ismerjük, és biza-
lommal elfogyasztjuk. Ezért ott-
hon mindenképp vizsgáljuk át 
alaposan, vagy egy szakértővel 
nézessük meg” – hívta fel a fi -
gyelmet Málnási András. A szak-
értő hasonló eljárást javasol a 
piacon vásárolt gomba esetében 
is. A könyvesboltokban kapható 
gombahatározó zsebkönyv, azt 
mindenki vegye meg, aki szereti 
a gombát, akár saját maga szedi 
az erdőben, akár csak megvásá-
rolja – tanácsolta a szakember.

Fontos a körültekintés, Ha a legkisebb kétely is felmerül, ne szedjük le a gombát

 » BÍRÓ BLANKA

Három új óvodát és bölcsődét 
épített a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat, a megvalósítha-
tósági tanulmányt elfogadták, a 
Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökségen keresztül pályáz-
nak európai uniós támogatást a 
kivitelezésre. Sztakics Éva alpol-
gármester lapunknak elmondta, 
már működő tanintézeteknek 
terveznek új székhelyet. A Sep-
siszentgyörgyhöz tartozó Szép-

mezőn évekkel ezelőtt lebon-
tották a rossz állapotban levő 
óvodaépületet, a gyerekeket az 
elnéptelenedett iskolaépületbe 
költöztették. Az új beruházás 2,3 
millió lejbe kerül, két bölcsődei 
és három óvodai csoportnak ad 
majd otthont.

Az Orbán Balázs utcában jelen-
leg is működik óvoda, a polgár-
mesteri hivatal elvégeztette a régi 
épület állapotfelmérését, és arra 
jutottak, hogy inkább megéri azt 
lebontani, és teljesen újat építe-

ni, mint a rossz állapotban levő 
ingatlant felújítani. Erre a beru-
házásra 1,7 millió lejt szánnak. 
A harmadik új épületet a Borvíz 
utca végében építik meg, ahol a 
Gyere haza program révén a fi a-
tal családoknak ad ingyen telket 
házépítésre az önkormányzat. 
A beruházás értéke a becslések 
szerint 7,5 millió lej lesz. A vá-
rosvezetés abban bízik, hogy a 
következő években megépülnek 
az óvodák, legkorábban két év 
múlva átadják ezeket.

Új óvoda és bölcsőde épül Szentgyörgyön
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 » KAMPÁNYHÍREK – FIZETETT TARTALOM

Hegedüs Csilla: el kell mennünk szavazni,
másképp veszélybe kerülnek a támogatások
Hegedüs Csilla, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje szerint erdélyi műem-
lékeink kerülnek veszélybe, ha nem maradnak meg az uniós támoga-
tások; május 26-án azért kell felmutatnunk közösségünk erejét, hogy 
mindazok a kincsek, amelyek számunkra fontosak, megmaradjanak 
és védve legyenek. Hegedüs Csilla Bágyonban, Várfalván és Tordán 
beszélt a választások tétjéről. „Az erdélyi magyar egyházak példaér-
tékű munkát végeznek, hiszen semmilyen más egyház nem vállalt be 
ennyi pályázatot, mint magyar egyházaink. Bágyonban és Várfalván 
az idén sikerül befejezni a két gyönyörű unitárius templom felújítását, 
ezen felül pedig az is nagyon érdekes, hogy olyan régészeti ásatásokat 
végeztek, ahol óriási értékek kerültek elő, így Erdély történelmének 
egy újabb szegletét sikerült megismernünk. Ezek a közösségek nem 
tudták volna önerőből felújítani templomaikat, hiszen nagyon nagy 
befektetésről beszélünk, amelyhez elengedhetetlen volt az uniós 
támogatás. Nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a támogatásokat meg-
őrizzük, hiszen ezáltal Erdély szépül, fejlődik és ezáltal jobban élnek 
itt az emberek” – mondta a politikus. „Vannak igényeink, jól akarunk 
élni itthon, szülőföldünkön, legyenek magyar iskolák, ünnepelhessük 
ünnepeinket, használhassuk szabadon anyanyelvünket. Mindezek 
nem esnek az ölünkbe, ezért harcolni kell, a harc pedig azt jelenti, 
hogy elmegyünk szavazni május 26-án. Más mód nincs!” – nyomaté-
kosított Hegedüs Csilla.

Oltean Csongor: azért dolgozunk, hogy élhetőbb,
kézzelfoghatóbb szülőföldet biztosítsunk
Azon kell dolgoznunk, hogy a fi atalok szívesen utazzanak, tanulja-
nak és dolgozzanak Európában, majd olyan otthon várja őket itthon, 
ahol családot és jövőt tudnak építeni – mondta el Oltean Csongor, 
az RMDSZ EP-képviselőjelöltje kedden Besztercén. A körúton előbb 
a helyi Magyar Házban jártak, majd a közeli Szentmátén, ahol a 
helyi lelkipásztor bemutatta a 2005–2010 között felújított templomot. 
A faluban Oltean Csongor egy olyan farmon tett látogatást, amely 
uniós területalapú és állatok utáni támogatásokból fejlődik – ezeket a 
fi nanszírozási lehetőségeket az EU megszüntetné, az RMDSZ-re éppen 
azért van szükség az EP-ben, hogy megmaradjanak a lehetőségek.




