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Maszkférgek? Ugyan már!
A hetekig hordott egyszerhasználatos maszkok jelentik a kockázatot

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A maszkhordás elleni tilta-
kozások közepette újabb 
konteós tartalommal került 

szembe az álhírek elleni közdelem. 
Az önfertőzésről szóló elméletek le-
csengése után ezúttal nem csak az 
összeesküvés-elméletekre fogéko-
nyak körében keltett bizonytalan-

ságot az újabb álhír, amely 
szerint paraziták, férgek 
tenyésznek a maszkokban. 
Ez természetesen nem igaz 
– erről részletesen később 
–, de nehéz elfogadnia ezt 
annak, aki házi készítésű 
videókban lárvaszerű vala-
miket vél felfedezni a maszk 

szövetében – az interneten ter-
jedő házivideók szerint meleg vízbe 
kell áztatni maszkot, hogy nagyítás 
alatt előtűnjenek.

Mikroszálak

Valószínűtlen, hogy paraziták, fér-
gek élőhelyévé váljon egy arcmaszk 
– zárta rövidre rögtön az elején az 
elméletet megkeresésünkre Máthé 
István mikrobiológus, rovartanász, 
a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara 
Biomérnöki Tanszékének docense, 

aki maga is látta már az interneten 
terjedő videókat. A maszk szövete 
túl száraz környezetet jelent a férgek 
számára. Elképzelhető, hogy ha be-
szennyeződik egy maszk, egyes élő-
lények, például férgek, rovarok petéi 
hosszabb ideig életképesek maradja-
nak a maszkon, de az gyakorlatilag 
kizárható, hogy élő féreg, parazita 
tenyésszen egy maszkban – jelentet-
te ki Máthé István. 

A szakember szerint mikroszá-
lak láthatók az említett videókban, 
és ezek részben a víz felületi feszült-
ségének, elpárolgásának és a szá-
lak elektrosztatikus feltöltődésének 
az együttes hatására „mozognak”, 
illetve a víz maszkrétegek közti 
áramlása miatt változtatják a he-
lyüket. A mikrobiológus kérésünk-
re laboratóriumban több maszkot 
is megvizsgált mikroszkóp alatt és 
talált is azokon fekete mikroszála-
kat, amelyeket az interneten kerin-
gő videókban parazitáknak vélnek. 
Amikor csipesszel megfogta, ezek a 
fekete szálak is „megmozdultak”, 
egyértelmű, hogy a vízáramlás és 
az elektrosztatikus töltés az oka 
– számolt be a sztereomikroszkóp 
alatt 10-20 szoros nagyítással elvég-
zett vizsgálatok után. Egyes mik-
rószálakról nagyobb felbontáson 
felvételeket is készített fénymik-
roszkóppal, 40 szeres nagyítással.

A valós kockázatot 
nem férgek jelentik

Nem kell tehát aggódni – és főként fér-
gektől, parazitáktól tartani – az arc-
maszkok hordása miatt. Egészségügyi 
kockázatot az jelenthet, ha valaki ál-
landóan ugyanazt az egyszerhaszná-
latos maszkot viseli, azaz hazaérve 
begyömöszöli a zsebébe és másnap, 
harmadnap is ugyanazt veszi fel, 
ugyanis a maszkon megtapadó por-
szemeken lévő mikróbák koncentrá-
lódhatnak rajta, fertőző környezetben 
akár vírusok is, amelyek az ismételt 
használat során bejuthatnak a szerve-
zetbe. „Éppen ezért van az, hogy nem 

tanácsos túl sokat használni, mert 
felgyűl rajta a por és minden egyéb, 
a maszk átnedvesedik és könnyebben 
átjuthatnak rajta a felgyűlt szennye-
ződések” – fogalmazott a mikrobio-
lógus. Ezeket a mikróbákat azonban 
nem érdemes telefonos nagyítással 
keresgélni, mert egy baktérium mére-
te egy mikrométer körül van, tehát ha 
ezret egymás mellé tennénk, akkor is 
csak egy milliméteres lenne a sor, de 
még pálcika alakú baktériumból is 
legalább ötszáz kellene, hogy egy mil-
liméter hosszú sort alkossanak.

Lapcsaládunk több alkalommal 
osztott maszkokat, így segítve 
olvasóinkat

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Járványos sebességgel kezdtek el terjedni az elmúlt 
időszakban az interneten azok a házi készítésű videók, 
amelyeken látszólag parazitákat, férgeket piszkálnak ki 
meleg vízbe áztatott steril arcmaszkokból a videók ször-
nyülködő készítői. A Sapientia EMTE mikrobiológusának 
a segítségével jártunk a végére a sokakat elborzasztó 
jelenségnek. Annyit már most elárulunk: természetesen 
nem élnek paraziták és férgek a maszkokban.

Erdélyi tánckóstoló
A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes új műsor 
bemutatására készül, Erdélyi 
tánckóstoló címmel. Az előa-
dásokra április 13-án, 14-én 
és 15-én kerül sor Csíkszere-
dában, a Városi Művelődési 
Házban, 19 órai kezdettel. 
Jegyek válthatók a bilete.ro/
erdelyi-tanckostolo/ oldalon, 

valamint a Hargita Együttes 
székhelyén 8 és 16 óra között, 
illetve az előadás előtt egy 
órával a Városi Művelődési 
Házban. 

Áramszünet
A villamosenergia-szolgáltató 
tájékoztatja a gyergyószent-
miklósiakat, hogy április 
8-án az Ady Endre és Csíszér 
utcákban, a Lukoil benzinkút 
környékén, illetve a 3-as, 
4-es, 5-ös és 7-es kilométer 
zónájában 9 és 14 óra között 
munkálatok miatt szünetelni 
fog az áramellátás. Ez a 7-es 
km-nél lévő vízüzemet és az 
ivóvízellátást is érintheti. 

Ingyenes honosítás 
és egyéb ügyintézés
Az RMDSZ Csíki Területi Szer-
vezete az Eurotrans Alapítvány-
nyal együttműködve kiszállást 
szervez Csíkszentgyörgyre és 
Csíkbánkfalvára. Az érdeklő-
dők csütörtökön, jövő hétfőn 
és jövő csütörtökön 12 és 14 
óra között a csíkszentgyör-
gyi polgármesteri hivatal 
tanácstermében, valamint 
Csíkbánkfalván a közbirtokos-
ság gyűléstermében adhatják 
le a különböző eljárásokhoz 
szükséges irataikat. A honosí-
tási, anyasági- és életkezdési 
támogatás ügyintézése minden 
esetben díjmentes.

• RÖVIDEN 

A N T A L  E R I K A

E ddig háromszor hirdették meg a 
közbeszerzési pályázatot a nyá-

rádszeredai piac korszerűsítésére 
és hamarosan a negyedik kiírás is 

megjelenik, remélhetőleg ez-
úttal az előzőeknél sikere-
sebben. Ahogy Tóth Sándor 
polgármester a Székelyhon 
érdeklődésére elmondta, 
a terv már korábban elké-
szült: miután felmérték az 
igényeket, az elvárásokat, 

meg is hirdették a közbeszer-
zési pályázatot, ám arra senki nem 
jelentkezett. A második kiírásra egy 
jelentkező volt, ám a gazdasági mu-

tatók változtak, ezért változtatni kel-
lett a terveken is, ezért harmadszor 
is ki kellett írni a versenytárgyalást. 
Arra már hét cég lépett versenybe, 
csakhogy mivel a tervező egy 800 
ezer lejes fejezetet elfelejtett fris-
síteni, a kiírás érvénytelenné vált. 
Most a helyi önkormányzat újból el-
fogadta a módosítást, és jövő héten 
megjelenik a közbeszerzési kiírás – 
részletezte a polgármester, aki bízik 
abban, hogy azok a vállalatok, ame-
lyek korábban jelentkeztek, most 
sem maradnak el, sőt más cégek is 
benyújtják szándékukat.

A polgármester érdeklődésünkre el-
mondta, olyan vásárcsarnokot tervez-
nek, amely fával lesz burkolva, hogy 
sugallja a korabeli vásárok jellegét. 
Felszerelik fagyasztó- és hűtőládák-

kal, hogy a gazdáknak egyik szerdá-
tól a másikig legyen hol tárolniuk a 
termékeiket. Kint fedett, aszfaltozott, 
közművesített piacteret alakítanak 
ki, ahol kirakodó vásárt szervezné-
nek. Ugyanott kapnának helyet azok 
a faházikók is, amelyekben a vidék 
őstermelői kínálnák saját termékeiket. 
„Nem szeretnénk összecsapni a ter-
vet és elhamarkodottan megépíteni, 
hanem egy olyan piacot akarunk lé-
tesíteni, amely ötven év múlva is meg-
felelne az elvárásoknak, és amelyre 
szívesen jönnének a termelők és a 
vásárlók is” – hangsúlyozta Tóth Sán-
dor. A beruházást, amelynek az értéke 
mintegy tíz millió lej, a település saját 
költségvetéséből valósítaná meg – 
mondta a polgármester, aki egy kisvá-
rosok számára kiírt gazdaságélénkítő 
országos programot is megpályázna, 
vagy akár az államkincstárhoz vagy 
egy bankhoz fordulna hitelért.

Nyárádszeredának Bocskai Istvá-
non kívül, akit 1605-ben ott válasz-
tottak Erdély fejedelmévé, a másik 

jelképe a „szeredai piac”, ahol a 
nyárádmenti termékeket, elsősor-
ban zöldségeket kínálták eladásra, 
és amelynek köszönhetően a tele-
pülés mezővárosi rangot kapott. Ezt 
a jelképet szeretnék most erősíteni 
a korszerű piaccal. Tóth Sándor el-

mondta, van egy olyan elképzelé-
sük is, hogy a leaszfaltozott, infra-
strukturálisan kiépített piactér nem 
maradna kihasználatlanul egyik 
szerdától a másikig, így ott külön-
böző fesztiválokat, rendezvényeket 
lehetne szervezni.

Szeretnék, ha ötven év múlva is használható lenne a piac
• Olyan korszerű piacot és vásárteret szeretnének létre-
hozni Nyárádszeredában, amelyre méltón lehetnének büsz-
kék a kisváros és a környező települések lakói. A korszerű-
sítésre negyedszer írnak ki közbeszerzési pályázatot.

Megérett a teljes felújításra

▾  FOTÓ: RAB ZOLTÁN




