
Tízezresével lepték el a mezte-
len csigák a kobátfalvi kerteket, 
veteményeseket. A nedvességet 
kedvelő állatok először a 2005-ös 
nagy árvíz után jelentek meg a fa-
luban, ám akkor senki nem vetett 
különösebb figyelmet rájuk. Mára 
azonban úgy elszaporodtak, hogy 
a gazdák hiába pusztítják el száza-
sával a maga után undorító nyál-
kát hagyó és roppant kártékony 
csigákat, reggelre újabb és újabb 
garázdálkodók jelennek meg.
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Csóré csiga csalán csúcsán 
cselleng, csalán csúcsát csi-
pegetve fent leng, de a csalán 

nem tűri, csóré csiga csupasz csápját 
megcsípi – jutott eszembe útban 
Kobátfalva felé az óvodában gyak-
ran ismételt mondóka. Azóta persze 
tudjuk, hogy gyermekkorunk kedves 
csigabigája nem is olyan kedves, s er-
ről újabban a nyikómenti falu lakói 
tudnának mesélni. A hat évvel ezelőt-
ti pusztító árvíz nem múlt el nyom-
talanul a településen: ha a lelki sebek 
lassan be is gyógyulnak, a károkat 
orvosolták, mára ismét a „nagy víz” 
következményeivel kell számolniuk 
a gazdáknak. A kobátfalvi ifjú Deák 
Dénes azt mondja ugyanis, hogy az 
árvíz után jelentek meg először a falu-
ban a csóré csigák, ám akkor senki sem 
vetett különösebb figyelmet rájuk. A 
latin nevén Limux Flavus (pincelakó 
házatlan csiga, pincei meztelen csiga) 
azonban évről évre egyre jobban és 
jobban elszaporodott, „egyébként 
is szapora faj” – mondja Deák. „A 
nedvességet, nyirkosságot szeretik, s 
ha az időjárás is nekik kedvez, mint 
idén vagy akár a tavaly nyáron, akkor 
hamar elszaporodnak” – magyarázza 
a fiatalember. A kolozsvári agráregye-
tem doktorandusa szerint a salátát, 
káposztát, általában a friss leveleket, 
zsenge növényeket kedvelik a csigák, 
de „idén megettek mindent, ami út-
jukba került”. Mondandóját a szárig 
lerágott krumpli és a ribizlibokrok 
ékesen bizonyítják...

„A csiga elleni leghatékonyabb 
védekezés az, ha kiszívjuk belőle a 
nedvességet. Akkor elpusztulnak” 
– mondja Deák. Veteményesükben 
próbálkoztak is különböző csigaölő 
szerekkel, mészporral, de ez egyfajta 

szélmalomharcnak bizonyult: másnap 
reggelre újabb egyedek jelentek meg, 
százasával, ezresével lepvén el a növé-
nyeket. A meztelen csiga ugyanis „éjje-
li bagoly”: nappal ritkán látni, ilyenkor 
elhúzódik a levelek, bokrok alá, s csak 
akkor bújik elő, ha esik az eső, a nap 
elől viszont vámpírként menekül.

A kobátfalviak természetesen je-
lezték a növényvédelemnél is a csiga-
inváziót, ahol azt mondták, „kell vé-
dekezni”. Az ügyet leginkább a Duna 
tévések karolták fel – mondják a falu-
ban. Deák Dénes tanulmányai szín-
helyére, a kolozsvári agráregyetemre 
vitt néhány példányt: a doktorandus 
fiatalember azt tanulmányozza, me-
lyik takarmánynövény a legmegfele-
lőbb térségünkben. „Kolozsváron há-
rom módszert ajánlottak, az első még 
csak pénzbe sem kerül: mivel a csiga 
a nedvesség után csúszik, beáztatott 
deszkadarabokat kell a növények 
közé tenni, s az alája bebújt állatokat 
könnyedén el lehet pusztítani. A ko-
lozsváriak által ajánlott csigaölő szert 
ki is próbáltam: a szétszórt granulá-
tumokat tömegesen megrohanták és 
el is pusztultak tőle. Csakhogy egy-
kilónyi irtószer ára 45 lej...” – meséli 
Deák Dénes. A harmadik módszer a 
megelőzés: a csiga húsz-harminc centi 
mélyen teszi le a tojásait, ezért ősszel 
rovarirtóval talajkezelést kell végezni. 
„Ősszel megpróbáljuk ezt is, mert 
úgy látom, hiába irtjuk, ha már kikelt, 
nagyon szaporák. Talán egy tömeges 

irtás segítene, csak akkor a növények 
magukba szívják a mérgező szert.”

A csigainvázió gócpontja Ko-
bátfalva, ahol szinte minden por-
tát elleptek az állatok, de hasonló 
gondokkal küszködnek a kadácsi és 
tarcsafalvi gazdák is. „A falun áthala-
dó erdei patak melletti kertekben je-
lentek meg először. Tavaly is sok volt 
a csiga, de nem ennyi: most egyszerre 
ötöt eltaposok, ha egyet lépek a kert-
ben. Nem elég, hogy kártékonyak, 
undorítóak is, maguk után nyálkás 
csíkot húznak.” Kobátfalván a követ-
kező napokra várható melegfrontban 
bíznak: a csiga ugyanis nem kedveli 
az őt kiszárító napot. „Este hét és 
reggel nyolc között garázdálkodnak” 
– mondja Deák. „Tavaly is sok volt 
az eső, ez már önmagában is károkat 
okozott a gazdáknak. Mit csináljunk, 
a mezőgazdaság ezzel jár. Idén is sok 
volt az eső, kellene már a napsütés. 
Mondjuk, szerencsére ebbe mi, em-
berek nem tudunk beleszólni.”

„Az éjjel a vinetát is megették, fene 
a pofájukat!” – szólt át a szomszéd 
Deák Dénesnek, amikor kimentünk 
a kertbe csigát fényképezni. Saláta, 
káposzta, paszuly, de még a krumpli is 
szét volt rágva. „A törökbúzát valami-
ért nem szeretik, az megmenekül, úgy 
látszik” – mutatja a házigazda a viruló 
kukoricaleveleket. A többi növényt 
viszont nap mint nap meg kell védeni, 
Deák Dénes szór is egy kevés irtószert 
a földre. „Így né, egyetek ügyesen!”
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Meztelen csiga. Rettegnek tőlük a gazdák 

udvarhely

Körkép

hírfolyam

> Orvosi premier. Bár Marosvásárhelyen 
Románia egyik legrégebbi és legrangosabb egye-
temi kórháza működik, az első laparoszkópos 
hiszteroktómia módszerrel végzett műtétet ma 
délben a székelyudvarhelyi városi kórházban 
végzik. A beavatkozás során egycentis átmérőjű 
csövön keresztül kiveszik a teljes méhét a páci-
ensnek. Ennek a módszernek köszönhetően a 
gyógyulási idő néhány hétről egy-két napra rö-
vidül, ráadásul – nyílt seb hiányában – a felülfer-
tőződés esélye is majdnem teljesen kizárható. A 

bemutatóműtétet dr. Losonczy János nyíregyhá-
zi főorvos végzi, egy marosvásárhelyi professzor 
és az udvarhelyi dr. Szabó Sándor asszisztálásá-
val. Ezzel a módszerrel Székelyföldön egyelőre 
csak Udvarhelyen fognak műteni. 

> Szejke szépteremtő kaláka. Holnap ti-
zenötödik alkalommal nyitja meg kapuit a 
Szejke szépteremtő kaláka. Az Udvarhelyszéki 
Népművészek Egyesülete által szervezett nép-
művészeti alkotótábor megnyitójára július 19-
én este hét órakor kerül sor a művelődési ház-
ban, az alkotómunka július 17-ig tart. Szakágak: 

népi hímzés, fafaragás, bútorfestés, csomózás, 
nemezelés, gyöngyfűzés, csuhé- és vesszőfonás, 
viseletkészítés, csipkeverés, szövés-fonás stb. A 
táborban készült alkotásokból július 18-án 18 
órakor nyílik kiállítás a művelődési házban.

> Kápolnási falunapok. Ma délután ka-
szálóversennyel veszi kezdetét a harmadik 
falunapok Kápolnásfaluban. A szombat dél-
előtti szentmise után megkoszorúzzák az el-
vándoroltak emlékhelyét, lesz lovasbemutató, 
favágó- és tűzoltóverseny. Természetesen nem 
hiányozhatnak a zenés-táncos produkciók 

sem, szombat este a Debreceni Theátrum tűz-
zsonglőr-műsora ígérkezik igen látványosnak. 
A vasárnapi huszártoborzót főzőverseny, majd 
labdarúgótorna követi, délután kiosztják a 
„Kápolnásért” emlékérméket. A falunapokat 
tűzijáték és utcabál zárja. 

> Harangszentelés Dobóban. Székelydobó 
falutanácsa és a katolikus plébánia július 10-én 
14 órakor harangot szentel az alsódobói kápol-
nánál. 15 órától görkorcsolyaversenyt szervez-
nek, melyre egy kilométeres aszfaltozott útsza-
kaszon kerül sor, benevezni a helyszínen lehet.
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Csigainvázió

A húst is megeszi

A Limux Flavus, avagy a pince-
lakó házatlan csiga, pincei mez-
telen csiga 8-10 centi hosszú, 
bőre lágyabb, hátrafelé karcsú-
sodik. Egyszerre 12-15 petét 
rak, élettartama során össze-
sen háromszázat. Élettartama 
két-három év. A növényeket 
fogyasztja, de a húst és a cukrot 
is megeszi. Rágása széles, néha 
üreges. A leveleket a nyelv re-
szelőjével nyúzza, illetve dara-
bolja. Nyálkás, fényes váladéka 
elárulja őt. A házatlan csiga 
legfőbb természetes ellenségei 
a futóbogarak, mindenekelőtt 
a bábrabló fajok. A kétéltűek 
közül leginkább a zöld és a bar-
na varangyos béka fogyasztja a 
meztelen csigákat, a gerincesek 
közül a vakond és a cickány. 
Egyes források szerint a fogoly 
és a fácán is táplálkozik még 
csigákkal. A Kerti lexikon sze-
rint a csigák a petrezselyem és 
a sarkantyúka illatát nem sze-
retik. Hatásos csigariasztónak 
tartják az elpusztult csigákból 
készült trágyalevet is. Nem szí-
vesen másznak a csigák a száraz 
fenyőtűből, fahamuból vagy 
kőporból készített gáton ke-
resztül.

Ára van a Szász-féle 
privatizációnak

A székelyudvarhelyiek fizetik meg 
az árát az egykori Szász Jenő-féle 
privatizációs praktikáknak – hív-
ja fel a figyelmet borboly Csaba. 
A megyei tanácselnök a városi 
önkormányzat által elfogadott 10 
százalékos vízdíjemelés kapcsán 
adott hangot véleményének.

HN-információ

A székelyudvarhelyi vízművet 
működtető magyarországi 
vállalkozás 9 millió euró hi-

telt vett fel a víz- és csatornarendszer 
felújítása céljából, és hogy a hitelt tör-
leszteni tudják, 10 százalékkal emelik 
a vízdíjat – írja a sajtónak eljuttatott 
levelében Borboly Csaba, hozzátéve: 
a szolgáltatást Szász Jenő egykori pol-
gármester adta magánkézbe teljhatal-
mú, helyi tanács nélküli időszakában, 
és „most megkezdődött az átgon-
dolatlan privatizáció árának megfi-
zetése”. Borboly úgy látja, a mostani 
áremelés vélhetően nem egyedi, ezt 
hasonló emelések fogják követni, 
mert a súlyos kamatokat a megemelt 
vízdíjon keresztül az embereknek kell 
megfizetniük. Felvetődik a kérdés, 
volt-e kedvezőbb megoldás: Borboly 
szerint a válasz egyértelműen igen. 
„A teljes városi vízmű rekonstrukció-
jához, modernizálásához szükséges 
eurótízmilliók uniós és kormányzati 
támogatásból a város rendelkezésére 
álltak, de Szász Jenő, illetve az általa 
uralt helyi tanácsi többség ezt a lehető-
séget folyamatosan megtorpedózta.” 
A megyei tanács elnöke azt mondja, 
Székelyudvarhely vízművét, ha a szol-
gáltatást nem privatizálja Szász, uniós 
alapokból kétszázalékos önrész mel-
lett, 98 százalékos támogatásból le-
hetne felújítani. „Szász Jenőnek nem 
kellett a 98 százalékos támogatás, és 
most ennek következménye a 9 mil-
liós hitelfelvétel, és a későbbiekben 
továbbiak várhatók, amik következ-
tében emelkednek majd a vízdíjak. 
Ráadásul Udvarhely az utóbbi idő-
ben jelentős programokból maradt 
ki a közszolgáltatások privatizálása 
miatt” – hangsúlyozza Borboly. „Úgy 
gondolom, mára világossá vált min-
den nyitott szemmel járó, előre gon-
dolkodni tudó ember számára, hogy 
a székelyudvarhelyi vízszolgáltatás 
privatizációja kudarctörténet. Olyan 
kudarc, amely árát nem az okozónak, 
Szász Jenőnek kell megfizetnie, ha-
nem minden udvarhelyi családnak, 
vállalkozásnak” – írja az elnök.


