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Körkép
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Török eredetű a gyermeknap is, mint a köfte vagy 
a raki. Az egyiket miccsként tisztelik a románok (noha 
az ugyancsak darált húsból készült fasírtot chifteának 
nevezik!), de eszik a népünnepeken a romániai magya-
rok is – a rakit pedig rachiuként vedelik. A nemzetközi 
gyermeknap megünneplése az egyik népszerű internetes 
lexikon szerint – amit nem ildomos hivatkozási alap-
ként használni – Törökországból ered, először 1920. 
április 23-án ünnepelték meg, és különösen a kommu-
nista országokban vált népszerűvé, s az mindmáig a 
volt kommunista országokban. Az ENSZ is létesített 
egy Egyetemes Gyermeknapot (Universal Children’s Day), a 
tagországokra bízva, hogy melyik napon ünneplik.

Ma tehát gyermeknapot ülünk, sok helyen gyermekprog-
ramokat szerveznek a kicsiknek, kisgyermekes családoknak. 
Meg kell adni, szép dolog, a gyermekek szívesen vesznek részt 
a különböző foglalkozásokon.

Eközben azonban zajlanak az események: Füzes Oszkár 
bukaresti magyar nagykövet két hírügynökségi jelentésnek is 
szereplője lett akarva-akaratlanul. Az egyik hír hétfői kelte-
zésű, s azt adta tudtul, hogy egy udvarias városi rendőr (vagy 
minek nevezzük az önkormányzat kötelékébe tartozó rend-
fenntartót?) arra kérte a magyar diplomatát, ne takarja el 

virággal azt az ominózus Iorga-idézetet a kolozsvári Mátyás-
szobor mellett. A nagykövet gesztusával mintegy eleget kívánt 
tenni annak az interneten terjedő felhívásnak, mely szerint a 
magyarok virágcsokrokkal tegyék láthatatlanná a táblát. A 
tiltakozás után Márton Áron szobránál helyezte el a virágot 
a diplomata. S erre fel másnap – azaz tegnap – a román Kül-
ügyminisztériumba kérették, hogy enyje-bejnyézzenek neki. 
No, nem a kolozsvári felvirágoztatásért, hanem azért, hogy 
magyar hivatalosságok ne vegyenek részt a brüsszeli Székely-
föld-iroda tegnap estére tervezett avatóünnepségén.

Hihetetlen, hogy ez az iroda mennyire kiverte a biztosítékot 
Bukarestben, napok óta máson sem lamentál a nemzetféltő sajtó 

és a politikum, mint azon, hogy a nemzet testén újabb sebet 
ejtettek az irredenta magyarok. S azt sem átallották meg-
jegyezni, hogy az irodát ugyanazok a megyeitanács-elnö-
kök szorgalmazták – és pénzelik! –, akik elsőként kérték az 
„ungur” állampolgárságot. Itt is tetten érhető az a fogalma-
zásbeli megkülönböztetés, amire néhai Beke György hívta fel 
a figyelmet egyik írásában: maghiarnak a romániai magyart 
mondják, ungurnak a magyarországit nevezik, mintegy azt 
sejtetve, sugallva, hogy két különböző nációról van szó.

Időközben a parlament megszavazta azt a törvény-
kezdeményezést, amely lehetővé teszi, hogy a polgármes-

tert már az első fordulóban meg lehessen választani.
Tegnap kétszer is elmentem a pesti Örs vezér téri IKEA-

bolt mellett, majd megrökönyödve olvastam a hírekben, hogy 
Európa több városában is petárda, pokolgép robban az áru-
házlánc ottani egységeiben. Ez nem gyermekjáték! – vontam 
le a következtetést. Az eddig vázoltak pedig csak a közélet in-
fantilizmusáról szólnak. A török eredetű gyermeknapon.

Gyermeknap 
és infantilizmus

                     NézőpoNt n Sarány István

Európa-szerte pánik közeli állapo-
tot, Spanyolországban pedig eny-
he gazdasági megingást váltott ki 
az a németországi laboratóriumi 
eredmény, amely az ibériai ország-
ból származó import uborkát tette 
„felelőssé” az egész kontinensen 
terjedő súlyos járványért. Az óva-
tosság Csíkszeredába is begyűrű-
zött: mind a zöldségpiacon, mind 
a bevásárlóközpontokban több 
vásárló is érdeklődött, honnan 
származik az uborka. Pedig, mint 
azt az élelmiszerbiztonsági szak-
emberektől megtudtuk, Hargita 
megyében egy percig sem állt fenn 
fertőzésveszély.
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Középkorú férfi mustrálja az 
uborkák fölötti feliratot az 
egyik csíkszeredai bevásár-

lóközpontban, majd megnyugodva 
kivesz két fóliázott zöldséget, és a ko-
sárba teszi. „Nem árt óvatosnak len-
ni, annyi mindent hallani a rádióban, 
tévében – indokolja aztán érdeklő-
désünkre a tétovázást Both András. 
– Bár abban is reménykedem, hogy 
túl eldugott helyen vagyunk ahhoz, 
hogy eljusson ide a spanyol fertőzött 
uborka.”

A csíkszeredai zöldségpiacon 
árusító egyik eladó is mosolyogva 
mondja, az utóbbi napokban szinte 
minden uborkavásárló megkérdezi, 
honnan származik az áru. „Erről szól-
nak a hírek a tévében, és megijednek 
az emberek. Viszont ide nem is szok-
tunk hozni spanyol uborkát, ez mind 
hazai termés. A paradicsomot is né-
zegetik, de az meg Törökországból 
érkezett” – mondja Fülöp Aranka.

Pedig Hargita megyében nem 
is fenyegette az emberek egészségét 
spanyol uborka. „Nálunk fel sem te-

vődött a fertőzésveszély” – állítják a 
lapunk által megkérdezett szakem-
berek. A megyei állategészségügyi 
és élelmiszerbiztonsági hatósághoz 
nem is érkezett a vészhelyzetek ese-
tén érvénybe lépő különleges proce-
dúra kezdeményezését irányzó felhí-
vás. „Létezik egy vészforgatókönyv, 
egy azonnali mozgósítást előirányzó 
rendszer, amelyet a potenciális víru-
sos vagy bakteriális fertőzések ese-
tében kell életbe léptetni. Ez azt írja 
elő, hogy az összes gyanús élelmiszert 
be kell azonosítani, le kell állítani a 
forgalmazásukat, illetve gondoskod-
ni kell a megfelelő tárolásról, majd a 
szakszerű megsemmisítésről. A spa-
nyol uborka ügyében viszont semmi 
ilyen irányú procedúra nem indult” 
– nyilatkozta a Hargita Népének dr. 
Püsök László, az Állategészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság helyet-
tes megyei vezetője. A zöldségfélék 
piaci mozgását jól ismerő elemzők 
szerint Hargita megyében nem mű-
ködnek direkt importőrök, az üz-
letek polcain található zöldségfélék 
legalább egy kézen már átmentek, 
valamelyik behozatallal foglalkozó 
hazai cég telephelyéről származ-
nak. Így mielőtt ideérkeznének, az 
élelmiszerbiztonsági hatóság otta-
ni kirendeltsége már megvizsgálja 
az árut. Ilyen módon szinte biztos, 
hogy potenciális veszélyforrásnak 
kikiáltott spanyol uborka nem ke-
rült a térségbe.

Mint ismeretes, előbb Német-
országban, majd egész Európában 
pánik közeli hangulat uralkodott 
el, miután az EHEC-baktérium ed-
dig 15 halálesetet okozott. A német 

kutatók elsőként Spanyolországból 
származó uborkán találtak EHEC-
baktériumokat, ezért Berlin leállí-
totta az ibériai félszigetről származó 
zöldségek importját. Rengeteg ren-
delést visszamondtak a németorszá-
gi szupermarketek, de az EU többi 
tagállamán is végighullámzott a 
spanyol zöldségfélék elleni hisztéria, 
több spanyol termelő jutva emiatt a 
csőd szélére. 

Tegnap délután viszont a ham-
burgi egészségügyi hatóságok azt 
közölték, mégsem a spanyol ubor-
ka a „vétkes” a Németországban 
felbukkant és azóta terjedő hasme-
nésjárványért. A hivatalos bejelentés 
szerint az illetékes hamburgi szervek 
laboratóriumi vizsgálatnak vetettek 
alá két, Spanyolországból importált, 
a fertőzöttnek vélt szállítmányból 

származó uborkát. Azokon ugyan 
EHEC-baktériumot fedeztek fel, 
az azonban nem azonos azzal a bak-
tériumtörzzsel, amelyet a fertőzött 
betegek székletében mutattak ki. A 
hamburgi higiéniai intézet napokkal 
ezelőtt állította azt, hogy a súlyos has-
menésjárványt okozó baktériumra 
bukkantak három, Spanyolországból 
származó uborkán.

Madrid akkor tiltakozott a gya-
núsítás ellen. Megfigyelők arra szá-
mítanak, hogy a mostani – negatív 
– laboratóriumi lelet élezheti a jár-
vány kapcsán kialakult spanyol–né-
met vitát.

A bejelentés viszont megerősíti, 
hogy a német hatóságok továbbra 
is teljes sötétségben tapogatóznak 
arra vonatkozóan, hogy melyik 
élelmiszer, illetve zöldségfajta ter-
jeszti a különleges coli-baktérium 
által kiváltott fertőzést. Az a gyanú 
egyelőre még tartja magát, hogy 
a járványt helytelenül trágyázott 
észak-németországi uborka, para-
dicsom és saláta okozza, azonban 
ez a feltételezés sem konkrét bizo-
nyítékokon, hanem a betegek étke-
zési szokásainak tanulmányozásán 
alapul.

Téves riAszTás

Nem a spanyol uborka a vétkes

Kuncsaft egy csíkszeredai zöldségárusnál. Az utóbbi napokban többen érdeklődtek, nem spanyol importból származik-e az uborka fotó: mihály lászló
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