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A László Kálmán Gombászegye-
sület és a Székely Nemzeti 
Múzeum szervezésében október 
8-án, szombaton Sepsiszent-
györgyön megrendezik az évek 
során már hagyományossá vált 
gombanapot, amelynek témá-
ja az őszi gombák, köztük az 
érdestinórú (Leccinum spp.). 
Zsigmond Győző, a László Kál-
mán Gombászegyesület elnöke, 
a gombanap szervezője lapunk-
nak elmondta, a rendezvény 
célja, hogy megismertesse a 
vadon termő gombákat a nagy-
közönséggel, felhívja a fi gyelmet 
az ehető és a mérgező gombák 
közötti különbségre.

» DEÁK SZIDÓNIA

A z őszi gombákat és a gom-
bászást népszerűsíti októ-
ber 8-án a sepsiszentgyörgyi 

László Kálmán Gombászegyesület és 
Székely Nemzeti Múzeum rendezvé-
nye. Az idén huszadik alkalommal 
megszervezendő esemény célja az 
őszi gombákkal kapcsolatos hasznos 
ismeretek átadása – mondta el la-
punknak Zsigmond Győző, a László 
Kálmán Gombászegyesület elnöke, 
a gombanap szervezője. Hozzátette, 
az esemény minden évben nagy nép-
szerűségnek örvend, egész Három-
székről vannak érdeklődők, ezért 

fontosnak tartják, hogy a koronaví-
rus-járvány ellenére is megtartsák a 
tematikus napot.

Őzláb, lila pereszke, érdestinórú
Az őszi esős időjárás kedvez a gom-
báknak, több fajtának most van az 
idénye, az erdőkben többek között 
őzlábat, lila pereszkét, szürke töl-
csérgombát, fenyőpereszkét, ér-
destinórút, vargányát és csiperkét 
lehet gyűjteni ebben az időszakban 
– mondta a szakember. Megjegyez-
te, az idei év gombája az érdestinó-
rú (Leccinum spp.), a rendezvényen 

erről a fajtáról tartanak vetített 
képes előadást, megnézik, miként 
van jelen a népi hagyományban, 
illetve hogyan ábrázolják a vizuális 
művészetek. Az esemény a korábbi 
kiadásokhoz hasonlóan gombász-
túrával kezdődik, az érdeklődők a 
sugásfürdői erdőben szakemberek 
vezetésével ismerkedhetnek az ehe-
tő és mérgező gombákkal. A tema-
tikus nap keretében a Kónya Ádám 
Művelődési Házban kiállítással, 
műhelymunkákkal, gombaismereti 
vetélkedővel várják az érdeklődő-
ket, ismertetik a gombászegyesület 

ELŐADÁSOKKAL, KIÁLLÍTÁSOKKAL VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET A LÁSZLÓ KÁLMÁN GOMBÁSZEGYESÜLET RENDEZVÉNYE 

Őszi gombákat ismertető nap Szentgyörgyön

Túrázáson ismerhetik meg az őszi gombafajtákat az érdeklődők Szentgyörgyön
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kiadványait, és a Bástya és a Park 
Vendéglő gombaspecialitásokkal 
várja a látogatókat.

Tájékozódni a vadon 
termő gombákról
Az egyesület egész évben szervez 
tevékenységeket, havonta tartanak 
túrákat, nyaranta megszervezik a 
nemzetközi gombásztábort és kon-
ferenciát, tanfolyamokat szervez-
nek, ahol a Kárpát-medencében 
fellelhető gombafajokat ismerte-
tik – mondta el Zsigmond Győző.  
„Kulcsfontosságú, hogy kezdő gom-
bászként ismerjük a vadon termő 
gombákat, hogy adott évszakban 
mely fajtákat gyűjthetjük, felismer-
jük ezek sajátosságait, ha valamivel 
nem vagyunk tisztában, ajánlott 
szakértőhöz fordulni, gombászfóru-
mokon tájékozódni. Erre nyújt lehe-
tőséget a gombatörvény is, melyet 
a gyakorlatban nem alkalmaznak” 
– tette hozzá a szakértő.

 A László Kálmán Gombászegye-
sület 1999. május 29-én alakult 
Sepsiszentgyörgyön. Az egyesület 
(célja) az amatőr és a szakképzett 
gombászok érdekvédelme, a gom-
bákkal kapcsolatos tudnivalók 
népszerűsítése, mindenekelőtt 
a gombamérgezések elkerülése 
végett. A szervezet adatbázist, 
könyvtárat működtet a gombászok 
számára, ezenkívül megszervezi 
gombaszakértők, gombavizsgáló 
szakemberek képzését, valamint 
mikológiai kutatásokban is részt 
vesz, és kapcsolatot tart más bel-
földi és külföldi társaságokkal.

» Az idei év 
gombája az 
érdestinorú 
(Leccinum spp.), 
a rendezvényen 
erről a fajtáról 
tartanak vetített 
képes előadást, 
megnézik, mi-
ként van jelen a 
népi hagyomány-
ban.

» KRÓNIKA

A magyar jazz-zene népszerűsítése 
a fő célja a szombatig tartó 3. Bu-

karesti Magyar Jazznapoknak, amely 
a feltörekvő fi atal együttesek mel-
lett magyar jazzoktatókat és erdélyi 
zenészeket is megismertet a román 
közönséggel – közölte csütörtökön 
a Liszt Intézet bukaresti központja. 
Kósa András László, a Liszt Intézet 
bukaresti központjának igazgatója 
a sajtónak elmondta, a háromnapos 
rendezvény az intézet harmadik leg-
rangosabb programja a legrégebbi-
nek számító Magyar Zene Fesztivál 
és a nagy népszerűségnek örvendő 
Magyar Filmhét után.

Az intézet 2019-ben indította el ezt 
a programot, amelyet az idén egye-
bek mellett a székesfehérvári Kodolá-
nyi János Egyetemmel partnerségben 
szerveznek. A jazznapok fő célja, hogy 
népszerűsítse a magyar együtteseket, 
emellett erdélyi zenészeket is refl ek-
torfénybe állítson, de fontos az is, 
hogy a Bukaresti Nemzeti Zeneművé-
szeti Egyetem jazz tanszékének diákjai 
megismerjék egy-egy magyar oktató 
munkásságát. Így a székesfehérvári 
Kodolányi János Egyetem jazz tanszé-
kének tanáraiból és egykori diákjaiból 
alakult Mits Jazz Band együttes nyit-
ja a koncertek sorát. Mits Márton, az 
együttes vezetője mesterkurzust is tart 

a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti 
Egyetemen. A jazznapok meghívottai 
között szerepel a Tálas Áron Trió, a fi a-
tal generáció egyik legsikeresebb, leg-
rangosabb képviselője. Az együttest 
Tálas Áron zongorista, ifj . Tóth István 

gitáros és nagybőgős, valamint Csízi 
László dobos alkotja. A jazznapokat az 
erdélyi Rubié Trió zárja, amelynek Pas-
cu Rebeca zongorista és énekes, Sán-
dor László basszusgitáros, valamint 
Ferencz Áron dobos a tagja.

A magyar jazz-zenét népszerűsítik Bukarestben

» A jazznapok 
fő célja, hogy 
népszerűsítse a 
magyar együtte-
seket.

Oltásellenességről 
a Nézőpontban

Talán még nem osztotta meg sem-
mi a társadalmat a 21. században 

úgy, mint most a koronavírus és az 
oltás. A vakcinát elutasítók egyre 
hangosabbnak és agresszívebbnek 
tűnnek, gyakran gyűlölettel reagál-
nak az oltással kapcsolatos hírekre, 
hivatalos bejelentésekre, mi több, a 
tudományos közlésekre. A Nézőpont 
következő adásában arra próbálunk 
választ keresni, hogy mit lát a társa-
dalomkutató, mi áll az oltásellenes 
elméletek terjedése mögött, mivel 
magyarázható, hogy Románia az 
átoltottsági arányt tekintve is a sereg-
hajtók között van az Európai Unió-
ban. Horváth István szociológussal, 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Szociológia tanszékének profesz-
szorával Székely Blanka beszélget. 
Az emberek többsége Romániában 
hamarabb elmegy imádkozni, amikor 
bajban van, minthogy orvoshoz vagy 
pszichológushoz forduljon – állapít-
ja meg a professzor. Mint rámutat: 
„Kevéssé tudják az emberek értel-
mezni azt, hogy az elhunytak 92%-a 
nem volt átoltva, hanem azt fogják 
mondani, hogy igen, de tudunk 
olyanról, aki hiába vette fel az oltást, 
mert elhunyt. Tehát ez a valószínű-
ségi összefüggés, amit nem tudnak 
értelmezni”. A Nézőpont következő 
adását pénteken 12 órától láthatják a 
Médiatér YouTube-csatornáján. A jazznapokat az erdélyi Rubie zenekar koncertje zárja Bukarestben




