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Büdösfürdő főutcáján 

egészen a szabadtéri 

színpadig lehet eljut-

ni a nemrég teljesen 

leaszfaltozott me-

gyei úton. A felújítás 

elkészült, az üdülő-

hely megközelítése 

Csíkszentkirály irányá-

ból egyszerűvé, aka-

dálymentessé vált.

Soha nem volt olyan köny-
nyű eljutni Büdösfürfőre, 
mint most – legalábbis ami 

az útviszonyokat illeti. A ko-
rábbi 40-45 perces menetidő, a 
gödrök, a por, az úttestet átsze-
lő vízmosások és szétszóródott 
nagy kövek rossz emlékké vál-
tak. Aki most először látogat az 
üdülőhelyre, nem tudja felmér-
ni a változást, a visszatérők vi-
szont igen. Csíkszentkirályról 
Büdösfürdőre a korábbinál sok-
kal hamarabb, forgalmi táblák-
kal, szalagkorlátokkal ellátott 
sima aszfaltúton lehet eljutni a 
kedvelt üdülőhelyre.

Az utolsó simítások

Idén közel négy kilométeres 
szakaszon folytatódott az útfel-
újítás, a Medveferesztőnél levő 
nagy kanyar közeléből a tele-
pülés központján át egészen a 
színpadig készült el az úttest 
alapozása, miután beépítették 
az útszerkezetbe a szükséges 
átereszeket. Az úttesten a 25 
centiméter vastagságú töltésre 
még 10 centiméteres rétegben 
tört kő, majd zúzott kő került, 
ezután két réteg aszfaltot he-
lyeztek el. A forgalmi táblák már 
a helyükön vannak, mint teg-

nap láttuk, és a helyszínen dol-
gozók is megerősítették, néhány 
napi munka maradt hátra – be 
kell fejezni az egyik oldalon az 
útpadka feltöltését és henge-
relését, illetve el kell készíte-
ni az útfestést. A 16 kilométeres 
hosszúságú, 123D jelzésű me-
gyei út felújítását több évvel ez-

előtt kezdték el Csíkszentkirály 
irányából ,  évente 1 ki lo-
méteres szakasz készült el. 
2015-ben az utat ügykezelő Har-
gita Megye Tanácsa jelentősebb 
összeget kapott a Helyi Fejlesz-
tési Program (PNDL) kereté-
ben a megyei utak felújítására, 
és további pénzt csoportosított 

át a büdösfürdői út felújítására, 
az újabb 5,8 kilométeres útsza-
kasz alapozása el is kezdődött, 
ezt 2016-ban fejezték be, majd 
leaszfaltozták. Tavaly év végén 
további 4,8 millió lejt kapott a 
megye a leköszönő kormánytól 
az útfelújítás folytatására, így a 
hátralévő 3,8 kilométeren is el-

végezhette idén a munkát a meg-
bízott cég, a székelyudvarhelyi 
Multipland Kft. A tavaly ősszel 
leaszfaltozott útszakaszon né-
hány helyen burkolatjavítást is 
végeztek idén, mert időközben 
rongálódások keletkeztek.
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Befejezték a Büdösfürdőre vezető megyei út felújítását

A színpadig tart az aszfaltszőnyeg

Aszfaltút vezet Büdösfürdőre. Idén közel négy kilométeres szakaszon folytatódott az útfelújítás

Szeptember 26. és október 3. 
között ejtőernyős hadgyakorla-
tot tart a csíkszeredai 01101-es 
számú katonai egység az el-
sősorban pálfalvi területeket 
magába foglaló, de borzsovai 
parcellákat is érintő Tordavöl-
gye-dűlőben. Erről korábban 
értesítette a csíkpálfalvi önkor-
mányzatot az érintett hegyiva-
dász alakulat, és segítségüket 
kérték a terület beazonosításá-
ban, a birtoktulajdonosok listá-
jának összeállításában. Ennek 
eleget is tettek – számolt be Fe-
rencz Csaba. A helyi polgármes-
ter hozzátette, az illetékesektől 
kapott térképen bejelölt parcella 
a Szent János-templomtól felfele 
eső rész, ahol szántók és kaszá-
lók egyaránt találhatók. 

Nem volt még ilyenre példa 

Az önkormányzat emellett a 
kapott értesítést is népszerűsí-

tette, próbálták elősegíteni, hogy 
minden érintetthez eljusson az 
információ az eseményről. Ab-
ban arra kérték a helyieket, 
hogy a megnevezett hét alatt ne 
tartózkodjanak az említett te-
rületen, s leszögezték, hogy a 
bevetésen részt vevő katonák 
tájékoztatva vannak a tulajdon-
jog tiszteletben tartásáról és a 
környezetvédelmi szabályokról 
is. Az alakulat tagjai egyébként 
minden földtulajdonost felkeres-
nek, hogy egy beleegyező nyilat-
kozatot aláírassanak velük, az 
adott időszakban pedig biztosí-
tani is fogják a területet – rész-
letezte a községvezető. Mint 
kérdésünkre elmondta, mind-
eddig nem volt ehhez hasonló 
ejtőernyős gyakorlat a telepü-
lésükön, de a havason a hegyi-
vadászok korábban is tartottak 
gyakorlatokat.

KÖMÉNY KAMILLA

Ejtőernyős hadgyakorlatra készülnek

Tordavölgye-dűlőt választották ki
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Csata Jenő kiállítása

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa Lázár-házának dísz-
termében (Gál Sándor u. 9.) nyitják meg a csíkszeredai Csata 
Jenő festőművész kiállítását csütörtökön 18 órakor. A kiállítást 
bemutatja Bács Béla János, az esemény házigazdája Lukács Ben-
ce Ákos konzul. A kiállítás szeptember 14. és október 31. között 
megtekinthető (ügyfélfogadási időben).

Pöttöm Palkó visszatér Csíkszeredába

Szeptember 18-án délután 5 órakor lép színpadra újra mesés 
táncjátékával a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Csíksze-
redában, a Városi Művelődési Házban. A legkisebb fiú kalandos 
története ez, amelynek végére a főhős eléri áhított vágyát: a töb-
biek tiszteletét. Valódi gyermekműsor, igazi mese, igazi gyere-
keknek, akik az előadás közben nézőkből maguk is szereplőkké 
válhatnak. Főszerepben vendégelőadó Antal Adorján, a Fölszállott 
a páva 2015-ös szóló és páros tánc kategóriagyőztese. Rendező-
koreográfus Ivácson László, dramaturg Fazakas Misi, zenei szer-
kesztő Fazakas Levente.

Hegyen innen – hegyen túl

A csíkszeredai közönségnek két egymást követő napon, szeptem-
ber 19-én, kedden, valamint 20-án, szerdán este 7 órától lesz alkal ma 
megnézni a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Hegyen in nen – 
hegyen túl című előadását a csíkszeredai Városi Művelődési Házban.

FOTÓ: GECSE NOÉMI




