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• A Hargita Megyei 
Tanácsnak szándé-
kában áll befejezni a 
büdösfürdői, tizenkét 
éve félkész állapotban 
lévő mofetta épületét, 
és a létesítmény mű-
ködtetésére is vannak 
elképzelései. Ehhez 
a magyarországi 
Mátra derecske köz-
ség példáját kívánják 
felhasználni, ahol 
szintén van gyógygáz-
fürdő és egészségügyi 
központ.

KOVÁCS ATTILA

 

Hármas együttműködési 
egyezményre van szük-
ség Csíkszentimre és Mát-

raderecske község, valamint a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
között – ez az alapja a büdösfürdői, 

még el nem készült mofetta és 
kezelőközpont fejlesztésé-
nek Borboly Csaba, a Har-
gita megyei önkormányzat 
elnöke szerint. Az új mofetta 
és kezelőközpont alapjául 

szolgáló épületet még 2009-
ben húzták fel a korábban sűrűn 

látogatott és a legjobb hatásúnak 
tartott kis mofetta helyére, meg-
szüntetve ezzel annak használati 
lehetőségét. A Regionális Fejlesz-
tési és Turisztikai Minisztérium és 
a megyei tanács által biztosított tá-

mogatás akkor csak a betonalap és a 
szerkezetkész faépület elkészítésére, 
valamint a nyílászárókra volt elég, 
a belső tér kialakítására, felszere-
lésére már nem. Így azóta haszná-
latlanul áll, állaga romlik. 2012-ben 
Csíkszentimrének adták át az épü-
letet, amelynek befejezésére nem 
volt pénze a községnek, így hosszú 
távra bérbe adta egy vállalkozónak, 
azzal a céllal, hogy az elkészítse és 
működtesse a létesítményt. Mivel ez 
elmaradt, 2016-ban a község vissza-

vette az ügykezelést, a szerződést 
felbontották. Tavaly a megyei önkor-
mányzat Csíkszentimrével és a me-
gyei kórházzal próbált együttműkö-
dési szerződést kötni a hasznosítás 
érdekében, de ennek a jogi kereteit 
nem sikerült megtalálni.

Fejlesztés támogatással

„A büdösfürdői mofetták fejlesztése 
érdekében az Országos Beruházási 
Társasághoz (CNI) még tavaly au-

gusztusban fi nanszírozási kérelmet 
nyújtottunk be a meglévő épület 
befejezésére. Ugyanakkor felmérés 
készült a kolozsvári Babeș– Bolyai 
Tudományegyetem segítségével, 
amelynek az eredményét tanul-
mányba foglaltuk, valamint a 
magyarországi Mátraderecskével 
közös pályázati partnerségnél is 
felhasználjuk, amellyel átvesszük 

a község jó példáit” – számolt be 
érdeklődésünkre a fejleményekről 
Borboly. Mint elmondta, a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórház 
Büdösfürdőn működtethetne orvosi 
rendelőket heti 1–2 órában, de ott 
nemcsak fi zioterápiás helyiség, ha-
nem akár egy egészségügyi központ 
is kialakítható, a szentegyházi köz-
ponthoz hasonlóan. „Ez a térség la-
kóinak, az idelátogató vendégeknek 
fontos egészségügyi szolgáltatás 
lenne” – vázolta az elnök. 
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Mintegy 350 ezer lejt különített 
el költségvetésében az etédi 
önkormányzat, amely ösz-

szegből a nyári karbantar-
tási munkálatok részeként 
újrakövezik a települések 
utcáit, valamint járható-
vá teszik a mezei utakat 
– fejtette ki lapunknak 
Szilveszter Attila polgár-
mester, hozzátéve, hogy 

az utak télen és a tavaszi 
esőzésekkor rongálódtak meg. A 
tisztségviselő arról is beszélt, azért, 

hogy minél tovább használhatók le-
gyenek az utak, a lakóknak is el kell 
végezniük a feladatukat, mégpedig 
a portáik előtt lévő sáncok kitakarí-
tását. Noha erre törvény is kötelezi 
őket és felszólítást is kaptak a hiva-
taltól, eddig még nem sokan láttak 
munkához. Szilveszter kijelentette, 
aki nem végzi el a feladatát, újabb 
felszólítást fog kapni, és ha akkor 
sem cselekszik, kénytelenek lesz-
nek megbírságolni. „Hiába takarít-
ja ki a hozzá tartozó sáncszakaszt 
kilenc ember egy utcában, ha egy 
nem, akkor esőzésekkor úgyis gon-
dok lesznek. Erre mindenkit a tör-
vény kötelez, amit be kell tartani” 
– fogalmazott a tisztségviselő.

Bevetik a tűzoltóautót

A hivatal megbízásából végzett 
munka nagy porral jár, ami kelle-
metlenséget okoz a lakóknak, ezt 
már többen jeleztek is az intézmény-
nek – árulta el lapunknak a polgár-
mester. Éppen ezért a hivatal egy 
munkatársa a karbantartás idején 
tűzoltóautóval öntözi az utakat, így 
mérsékelve a problémát. Persze ez 
sem jelent teljes megoldást, ezért az 

emberek megértését kéri Szilveszter 
Attila. Arra is kitért, hogy az utóbbi 
időszakban számos tervet kellett ké-
szíttetniük a község fejlesztése érde-
kében. Ennek részeként összeállítot-
ták a dokumentációkat a községben 
lévő utcák, valamint a fontosabb 

mezei utak többségének leaszfalto-
zására. A tervek megvalósítása érde-
kében pályázni szeretnének, amint 
erre lehetőség nyílik. Persze az asz-
faltozást a csatornarendszer kiépí-
tése kell megelőzze, amihez szintén 
külső forrásokra lesz szükség.

Javítják a mezei utakat és az utcákat Etéden
• Saját forrásait használja fel az etédi önkormányzat a megrongálódott utcák újrakö-
vezésére és a mezei utak járhatóvá tételére. A munkából a lakóknak is ki kell venniük 
a részüket a portáik előtt található sáncok megtakarításával.

A tűzoltóautóval is segítik a munkát, 
ami így kevesebb porral jár
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A mofetta épületét kellene 
először befejezni, ehhez 
támogatást kértek 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Elkészülhet  és működhet a mofetta
Büdösfürdőn egészségügyi központot szeretnének kialakítani




