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Hamarosan felmérik a szöcskék okozta károkat, 

mégsem mondható, hogy a szöcskejárásnak vége. 

Szárhegyen, bár megfogyatkoztak, de most is ciri-

pelnek, és ha a káposztáskert felé vennék az irányt, 

permetezéssel fognak találkozni – ezt az eljárást 

látja a legjobbnak a polgármester, aki a szöcskékkel 

szemben a növénytermesztők pártját fogja.

„A minisztérium által ki-
utalt növényvédő szere-
ket visszaküldtük Csík-

szeredába, elszámoltunk hektár 
szerint az elfogyasztott mennyi-
séggel. A nyilvántartás miatt volt 
erre szükség, de ott van a bizton-
ság: ha szükség mutatkozik újabb 
permetezésre, a szer Csíksze-
redából egy óra alatt Szárhegy-
re juthat” – közölte Danguly Er-
vin, Szárhegy polgármestere. El-
mondta, a legtöbb területen nincs 
gond, a Tatárdomb felőli részen, a 
vetett kultúra közelében viszont 
még nagy számban vannak szöcs-
kék, ha közelítik a cá rinát, azaz a 
káposztáskertet, újra permetez-
ni fognak. 

Az eddigi károkról érdeklőd-
ve a polgármester elmondta, a 
güdüci részen a rovarok felvonul-
tak az erdő irányába, amit a ka-
szálókról megettek, az az övék 
– a gazdák azt mondták, a lege-
lős területek nekik annál érté-
kesebbek, minthogy vegyszerez-
zék. Ott még szabad gazdálko-

dást folytatnak, hazajáró csor-
dáik vannak. Ebben a zónában a 
szöcskék egy krumpliföldön tize-
delték meg a burgonya levélzetét, 
illetve érintették a falu szélén lé-
vő veteményeskerteket. A gazdák 
nem pánikoltak, hangsúlyozta a 
polgármester, tudják azt, hogy a 
permetezett területről lekaszált 
széna 30 nap után adható az ál-
latoknak, tisztában vannak az-
zal is, hogy az ilyen helyzetekben 
csak károsultak vannak, nyer-
tes senki sem lehet. Vállalják a 
kárt, azonban a kárfelmérés sem 
marad el. Kedden kapta kézhez 
Danguly Ervin a prefektúráról ér-
kezett levelet, melyben a kárfel-
mérés módja, a bizottság össze-
tétele is szerepel, a határidő pe-
dig június 22-e. 

„Monitorizáljuk a területet, és 
ha a vetett kultúrát egy kilomé-
terre is megközelítik a szöcskék, 
nyomban beavatkozunk a minisz-
térium által ajánlott, lehető legha-
tékonyabb szerrel. Nem fog más 
érdekelni, csak a cárina, meghir-

detjük időben és lépünk” – szö-
gezte le a polgármester a követ-
kező időszak teendőit, bár jelezte, 
az lenne jó, ha nem kellene ide el-
jutni. Az elmúlt esős napokon még 
sok szöcske elpusztult, azt gon-

dolja, nem kell támadástól tartani, 
védekezést beiktatni. Danguly Er-
vin elmondta, sokféle érdek van, 
az állattartó gazdáké, a méhésze-
ké – sokuk rögzített, nem költöz-
tethető kaptárokkal rendelkezik 

– és a növénytermesztőké más és 
más, mindenkinek a sajátja a leg-
fontosabb, de tény, hogy a legna-
gyobb kár a vetett kultúrában ke-
letkezhet.

BALÁZS KATALIN

Készenléti állapot van még mindig Szárhegyen

Szöcskék a cárinába nem mehetnek

Káposztapalántálás. Nem szöcskéknek szánják a híres-nevest

Garda Dezső huszonnegyedik és huszonötödik könyve
Zsúfolásig telt a városi könyv-

tár díszterme, és sokan az elő-
térből figyelték, hogy mi hang-
zik el dr. Garda Dezső ked-
di kettős könyvbemutatóján. A 
gyergyószentmiklósi közbirto-
kosság története és Gyergyó kul-
turális értékei című műveket is-
merhette meg az olvasóközönség: 
a történész 24. és 25. könyvét.

Nem csak írt róla, 
harcolt is a közbirtokosságért

„ Ameddig mások – még magyar 
ajkú politikustársai is – csak óva-
tosan, takaréklángon égve, érde-
keiket percig sem veszélyeztetve  
tapogatóztak a székelység számá-
ra oly fontos intézményrendszer – 
mint a közbirtokosságok és az er-
dőtulajdon – visszaszerzésében, 
a közbirtokosságok újólagos joga-
ikba helyezése érdekében, addig 
ő politikusként (is) mindent meg-
mozgatva küzdött értük” – emlé-
keztetett Bajna György, a könyvek 
méltatója.

Majd így folytatta: „A kutató-
munkát – e kérdésben – hivatalo-
san 1992-ben kezdte meg, beszél-
getései az idősekkel már addig 
sok mindent körvonalaztak, ami 
aztán eltökéltségét csak növelte, 
hiszen az önrendelkezés tántorít-

hatatlan híveként pontosan tudta, 
hogy mi minden szükséges annak 
kivívásához, majd életben tartá-
sához. Ezek között pedig ott van 
a vagyonközösség, annak a sajá-
tos büszkeségnek a forrása is, ami 
a gazdaembert olyankor legyinti 
meg, amikor arra a kérdésre kell 
válaszolnia, hogy mivel is rendel-
kezik, egyáltalán a maga ura? A 
gyergyószentmiklósiak – még így, 

több száz hektár erdő helyzeté-
nek tisztázása után, de vissza-
szolgáltatása nélkül – Székely-
föld egyik legjelentősebb közbir-
tokossága tagjaiként válaszolhat-
nak e kérdésre.” A könyv üzenet 
is – fogalmaz Bajna György: „A kö-
zösség pontosan tudta, majd meg-
őrizte, hogy ki mire képes, hiszen 
a csalafinták utódai is érezhették, 
érezhetik, hogy valaki eljátszotta 

már a családból a bizalmat, illet-
ve azt, hogy nem a szerény anya-
gi háttér a szégyen, hanem a becs-
telenség.”

A 25. a Gyergyó kulturális értékei

„Amikor idegen érkezik a vá-
rosba, sokszor tanácstalan a hir-
telen megkérdezett, mert nem 
jut szinte semmi az eszébe azok-
ból, amelyek értéket képviselnek, 
amik gazdagítják, növelik jó hír-
nevünket.

Bár hajlamosak továbbra is 111 
éves városi rangról mesélni, még 
az idegenvezetők is, dr. Garda 
mindig hozzátesz még 300 esz-
tendőt, s visszautaztat egészen 
Rákóczi Zsigmond fejedelemig, 
aki 1607 decemberében olyan ki-
váltságokkal és szabadságokkal 
ruházza fel a szentmiklósiakat, 
amelyek más királyi városok, me-
zővárosok lakóit is megilletnek: 
Lucza szűz és Mártyr ünnepén 
egy-egy országos vásárt tarthat-
nak itt.

Az a bizonyos fejedelmi dön-
tés aztán lépes méznek bizonyult 
a fejlődés szempontjából, hiszen 
jelentős örmény közösséget csa-
logatott ide, akik pedig nem csak 
kereskedők, de számos szakmá-
ban kitűnő kézműveseknek is bi-

zonyultak, s az 1640-es évektől 
tagadhatatlan szerepet vállaltak a 
település fejlődésében. Több mint 
25 oldalon olvashatjuk az örmény 
atyafiak felette hasznos voltát a 
város fejlődése szempontjából. A 
történész tehát nem vádolható az-
zal, hogy nem tiszteli eléggé az ör-
mény közösséget, hiszen a helyi 
székelység történetét hasonló ter-
jedelemben tárgyalja. 

Az épített örökség is fontos he-
lyet kap a könyvben, az utolsó 60 
oldal a környező településekről ad 
rövid, magvas ismertetőt.

Nyilván sok minden beleférne 
még, de a szerző az olvasóra gon-
dolva inkább a legfontosabb ér-
tékek, az akár rögvest be is mu-
tatható értékek mezsgyéjét cé-
lozta meg. Mintegy alapot rakva 
egy majdani háznak, a város és a 
környező települések történelem-
könyvének” – összegezte Bajna 
György.

Garda Dezső köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik köny-
vei megjelenésében segítették, 
de azoknak a volt diákjaiknak is, 
akik Gyergyó története fehér folt-
jainak feltárásához levéltári kuta-
tásokkal, vagy más módon hozzá-
járultak.

GERGELY IMRE

A tanítványok, Daradics Áron és Fodor Csaba érdeme is a 25. könyv
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