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A gombAfAjták széles skálájA kAphAtó A piAci AlkAlmi árusoknál

A bevizsgálással senki sem törődik
Megkezdődött az őszi gombák 
szezonja, és mivel az időjárás 
is a kalaposoknak kedvez, ezek 
igen bőségesen teremnek a kör-
nyékbeli erdőkben. Sokan saját 
maguk, illetve családjuk szá-
mára szedik, mások a gombát 
eladják, így tesznek szert némi 
jövedelemre. A két tábornak 
azonban van egy közös gondja: 
Csíkszeredában nincs egy olyan 
hely, ahol szakemberek bevizs-
gálnák, és kiszűrnék a kosarak-
ból az ehetők közé keveredett 
mérges gombákat. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Tinóruk, őzláb, rókagomba, 
gerebenek – csak egy pár az 
őszi gombák közül, amelyek 

idénye most kezdődik. Az év ezen idő-
szakában a leggazdagabb a gombafel-
hozatal az erdőinkben, és mivel idén 
az időjárás is kedvez a kalaposoknak, 
bőven lehet belőlük gyűjtögetni. 

A csíkszeredai zöldségpiacon 
látható gombafelhozatalból is meg-
ítélhető az éppen induló őszi gom-
baszezon gazdagsága, hiszen már 
nemcsak a vedrekben sárgálló ró-
kagombákat kínálják megvételre az 
alkalmi árusok, hanem vargányákat, 
őzlábakat, sőt, a laikusok többsége 
számára teljesen ismeretlen gomba-
fajtákat is.

És ha bolondgomba?
Bármennyire is furcsán hang-

zik, a csíkszeredai zöldségpiacon 
úgy árusítanak gombát az alkalmi 
árusok, hogy azokat a gombákat 
szakember nem látta. Ennek elle-
nére szabad a vásár, háborítatlanul 
pakolhatják ki és értékesíthetik 
portékájukat.

Tavaly a városi tanács egyik ülé-
sén Fekete Gyula tanácsos, aki egy-
ben amatőr gombaszakértő, inter-
pellált e témában, felhívva a figyel-
met az efféle ellenőrizetlen gom-
baárusításban rejlő veszélyekre. Az 
interpelláció süket fülekre talált, az 
ügyben nem változott semmi.

„Éppen hétfő délután néztem vé-
gig a piacon, hogy mennyiféle gom-
bát árulnak ezek az alkalmi árusok. 
Sokféle tinórut kínáltak, ezek között 
sátántinórut és farkastinórut és vél-
tem felfedezni. Ezek pedig, ha nem 
is halálosak, de mérgező gombák” 

– nyilatkozta Fekete, aki kitart állás-
pontja mellett: bevizsgálatlan gom-
bát nem szabadna hagyni, hogy bárki 
is árusítson a piacon. 

Nincs hol bevizsgáltatni
Sepsiszentgyörgytől vagy éppen 

Marosvásárhelytől eltérően (ezekben 
a városokban Fekete Gyula informá-
ciói szerint gombásztársaságoknak 
köszönhetően jól működik ez a te-
vékenység) Csíkszeredában nincs, 
ahol bevizsgáltatni az erdőben sze-
dett gombát. És ez nemcsak a piaci 
árusokra vonatkozik, hiszen az, aki 

saját maga számára szed gombát az 
erdőben, csak a gombákhoz értő is-
merősök véleményére hagyatkozhat, 
amikor egy-egy, számára gyanús ka-
laposról próbálja eldönteni, ehető-e. 
„Ilyenkor a legjobb eldobni a gombát. 
A gyanús gombát legbiztonságosabb 
mérges gombaként kezelni” – adja az 
akár életmentőnek is nevezhető taná-
csot Fekete Gyula. 

Elmondása szerint a néhai dr. Balló 
Bélának köszönhetően, aki maga is 
lelkes amatőr gombaszakértő volt, 
Csíkszeredában is volt lehetőség az 
erdei gombák bevizsgáltatására, hi-

szen Balló doktor Szentlélek utcai 
rendelőjében heti egy alkalommal 
a gombászók rendelkezésére álltak 
a szakértők. Ez a kezdeményezés 
ma már nem működik, így teljesen 
magukra maradtak a gombászók, 
illetve azok a fogyasztók, akik a 
gombászóktól megvásárolják a ka-
laposokat.

Vagy az intenzív, 
vagy a fertőző
A gyilkos galócát, a fehér gyilkos 

galócát, illetve a susulykát minden 
gombaszedőnek, illetve -fogyasz-
tónak jó volna igen jól ismerni, 
ezek ugyanis azok a gombák, ame-
lyek halálos mérgezést okoznak. A 
többiek, mint a farkastinóru vagy 
éppen a légyölő galóca komoly 
mérgezést okoznak ugyan, de nem 
föltétlenül halálosak. 

A csíkszeredai kórház sürgősségi 
osztályára azonban olyan személyek 
is kerülnek, akik nem mérges gombát 
fogyasztottak, csupán a gombaevést 
követő súlyos emésztési panaszok 
miatt szorulnak orvosi ellátásra.

„A múltkor őzláb fogyasztása 
után hoztak be egy beteget, akinek 
emésztőszervi panaszai voltak, és a 
fertőző osztályra utaltuk” – mondja 
dr. Dobos László sürgősségi orvos. 
Állítása szerint az elmúlt időszak-
ban már voltak gombamérgezéses 
eseteik, de hogy ezek végül mennyi-
re bizonyultak súlyosnak, nem tudta 
megmondani. „Mi a hozzánk kerülő 
beteget, miután elvégezzük a labo-
ratóriumi vizsgálatokat, állapotától 
függően az intenzív osztályra, vagy a 
fertőzőre utaljuk” – mondta. 

A mentőszolgálat heti statisz-
tikája szerint az elmúlt héten négy 
személyt szállítottak kórházba 
gombamérgezés miatt.

Gombaárusok a zöldségpiacon. Nincs, ki bevizsgálja a portékát 
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hirDEtéS

Megváltozott a forgalmi rend a Mihail Sadoveanu és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, vagyis a 
csíkszeredai vasútállomással szemben – az irányjelző táblákat már ki is helyezték. Amint Szőke Domokos alpol-
gármester elmondta, ezentúl a Sadoveanu utcából a szökőkút megkerülése nélkül lehet a Brassói útra hajtani, a 
Brassói útról pedig az eddig kifelé egyirányú részen szabad behajtani a Kossuth utcába. Mint hozzátette, ez még 
kísérleti jelleggel működik, ugyanis jelenleg is aszfaltoznak, ami várhatóan a hét folyamán fog befejeződni. Elkez-
dődött ugyanakkor a Villanytelep utcai körforgalom átalakítása is: a munkálatok befejeztével újból kétirányúvá 
válik a Villanytelep utca, és a körforgalom közbeékelésével összekötik a Nagyrét utcával, megkönnyítve így a 
teherforgalom áthaladását.  szöveg: tamás attila, fotó: mihály lászló


