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Ellenőrizzük  a gombákat
Bőséges lesz a gombatermés, de óvatosságra intik a gyűjtögetőket
• Sok a gomba idén, 
és a kijárási tilalom 
feloldásával sokan is 
gombásznak. A szak-
értő szerint azonban 
nem árt az óvatosság, 
hiszen minden ehető 
gombának van mérge-
ző „testvére” is. A gom-
bászattal foglalkozó 
egyesületeket is érde-
mes a gombák beazo-
nosításáért felkeresni. 

A N T A L  E R I K A

A városi piacokon nincs hivatá-
sos gombaszakértő, ugyanis 
nem egyértelműek a szabá-

lyok arra vonatkozóan, hogy milyen 
feltételeknek kell megfelelnie annak, 
aki hivatalosan ellenőrizheti a lesze-
dett, begyűjtött gombaféléket. Gom-

ba pedig mindig van, még télen 
is – mondta Málnási András 
marosvásárhelyi gombaszak-
értő, aki érdeklődésünkre 
arról számolt be, hogy most, 
a sok esőnek és a melegnek 
köszönhetően különösen sok 

terem az erdőben és a réteken, 
de nem árt fokozottan fi gyelni, hogy 
mi kerül a kosarunkba, esetleg elké-
szítve a tányérunkba.

A gombászegyesülethez 
fordulhatnak 

A Málnási László Gombászegyesü-
let elnöke a Székelyhonnak elmond-
ta, az ehető gombák többségének 
mérgező párja is van, és ezeket sok 
esetben csak a szakember vagy a 
gombákat jól ismerő, tapasztalt 
gyűjtőgető tudja megkülönböztetni 

egymástól. „Nagyon fontos, hogy 
amit leszedünk, arról tudjuk, hogy 
milyen gomba. Ha a legkisebb két-
ségünk támad, akkor feltétlenül for-
duljunk gombaszakértőhöz, mielőtt 
elkészítenénk belőle az ebédet” 
– hívja fel a fi gyelmet Málnási, aki 
szerint a gombából mindenképpen 
tegyünk félre egy-két darabot akkor 
is, ha meg vagyunk győződve róla, 
hogy csak az ehető fajtát szedtük le 
és készítettük el. Azért legyen fél-
retéve a gombából, hogy ha netán 
történne valami, megmutathassuk 
az orvosnak, mit ettünk, mi okozta 
a rosszullétet” – teszi hozzá a szak-
ember.

Ha bizonytalanok vagyunk, 
ne együk meg!

Mivel a piacokon nem dolgozik hi-
vatásos szakértő, az egyesülethez 
fordulhat bárki segítségért. A Mál-
nási László Gombászegyesületnek 
14 levizsgázott szakértője van, 
előzetes telefonos egyeztetés után 
megvizsgálják a leszedett gombá-
kat, véleményezik azokat, hogy 
ehetők-e vagy sem. Mert „ha a leg-
apróbb kétely is felmerül bennünk 
egy gombával kapcsolatban, ha bi-
zonytalanok vagyunk, hogy ehető-e 
vagy sem, akkor ne fogyasszuk el” 
– fi gyelmeztetett a marosvásárhelyi 
gombaszakértő, hozzátéve, hogy az 
évnek ebben a szakaszában még ke-
vés a mérgező gomba, több az ehe-
tő, de azért nem árt fi gyelnünk. „Két 

veder mezei csiperkét ellenőriztem 
a napokban: a 200 darab között ta-
láltam 5 darab sárguló csiperkét. 
Ez éppen elég ahhoz, ha valakinek 
a tárnyéjába kerül, hogy rosszul 
érezze magát” – magyarázta, hoz-
zátéve: a sárguló csiperke fogyasz-
tása nem halálos, de hasmenést, 
hányást okozhat, amivel azonnal a 
sürgősségire sietnek az érintettek, 
ahol gyomormosásban részesül-
nek. Kivételesen jónak ígérkezik ez 
a gombaszezon, és kezdődik a ró-
kagomba ideje, de bőségesen van 
már keserűgomba is – tudtuk meg 
a hivatásos gombásztól. Érdekes-
ségként elmondta, a piruló galóca is 
szedhető már, amelyről sokan nem 
tudják, hogy ehető, és félnek tőle, 
mert összetévesztik a halálosan 
mérgező párducgalócával.

Az ehető gombák többségének 
mérgező párja is van, ezért 
körültekintés szükséges
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A jogszabály – amely, ha senki 
nem támadja meg az alkotmány-

bíróságon, és Klaus Iohannis államfő 
is kihirdeti – 85 százalékos adót vet 
ki a nem járulékbefi zetés alapján 
meghatározott  különnyugdíjak havi 
7000 lejt meghaladó részére. A havi 
2000 lejnél nagyobb nyugdíjak 2000 
lej feletti (7000 lejig terjedő) részét 10 
százalékkal adóztatják meg. A parla-
menti pártok azt követően egyeztek 

meg a luxusnyugdíjak megadóztatá-
sáról, hogy a bukaresti alkotmány-
bíróság májusban megállapította: 
alkotmánysértő, így nem léphet ha-
tályba a különnyugdíjak eltörléséről 
rendelkező törvény, amelyet január-
ban ellenszavazat nélkül fogadott el 
a bukaresti képviselőház. 

Megmaradt juttatások

Ennek nyomán megmaradt a bírák, 
ügyészek, pénzügyőrök, pilóták, 
parlamenti képviselők, szenáto-
rok és diplomaták különnyugdíja, 

amelynek mértékét nem járulékbefi -
zetéseik, hanem az illető ágazat szá-
mára hozott speciális jogszabályok 
alapján határozták meg. A 
mostani jogszabály már a 
katonák, rendőrök és tit-
kosszolgálati ügynökök 
szolgálati járandóságára 
is kiterjed. A román állam 
amúgy tavaly 9 milliárd lejt 
fordított a különnyugdíjakra. 
A hozzájárulásuk alapján fi zetett 
5,1 millió nyugdíjas járandóságának 
átlaga eközben az első negyedévben 
havi 1423 lej volt.

Megadóztatják a luxusnyugdíjakat
• Elsöprő többséggel fogadta el tegnapi ülésén a képviselőház a különleges nyugdí-
jak megadóztatását előíró törvénytervezetet. 

Elmarad az idei 
Tusványos
Elmarad az idei Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor – erősítette meg 
lapcsaládunknak Sándor 
Krisztina, a Tusványos 
néven közismert rendezvény 
politikai programfelelőse. „A 
járványügyi helyzetre való 
tekintettel sajnos elmarad 
sokak kedvenc nyári közéleti 
eseménye. Védjük a Tusvá-
nyosra járókat” – fogalmazott 
az illetékes. Mint ismeretes, 

az 1990 óta minden évben 
megrendezett szabadegye-
tem és diáktábor – amelynek 
jó ideje a Hargita megyei 
Tusnádfürdő ad otthont – ta-
valy jubilált a 30. kiadásával, 
ám a jelenlegi járványhelyzet 
miatt a 31. Tusványosra 2021 
nyaráig várni kell.   A szerve-
zők meghatározása szerint a 
szabadegyetem célja olyan 
nyitott fórum biztosítása, 
ahol a kisebbségben élő ma-
gyarok, az anyaországbeliek, 
valamint a szomszédos álla-
mokban élő többségi nemzet 
fiataljai találkozhatnak és 
megvitathatják az aktuális 
társadalmi, politikai, gazda-
sági és kulturális eseménye-
ket, a felmerülő problémákról 
és ezek megoldási stratégiái-
ról beszélgethetnek. Ugyan-
akkor figyelmet fordítanak 
arra is, hogy a diáktábor-
ban a délelőtti és délutáni 
kerekasztal-beszélgetéseket 
tartalmas esti kulturális 
programok kövessék, amikor 
magyarországi és erdélyi 
zenekarok, hagyományőrző 
együttesek, színjátszó cso-
portok lépnek fel.
 

Áramszünet 
Csíkszeredában
Betervezett javítások miatt 
június 19-én 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszeredában a Szentlélek 
utcában az 53., 57., 59., 63. 
számok alatt, a Zsögöd utcá-
ban az 59–99. számok alatt és 
a Natúr lakóparkban.
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