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Újra látogatható a Csíki 

Természetjáró és Ter-

mészetvédő Egyesület 

(CSTTE) 2005-ben 

Tusnádra megálmo-

dott borvízmúzeuma. 

A korábbi kiállítást az 

utóbbi három évben a 

magyarországi Bethlen 

Gábor Alap támogatá-

sával újították fel. Eköz-

ben nemcsak a kiállítást 

varázsolták újjá, hanem 

az épület külső és belső 

falai is felfrissültek. 

A tusnádi borvízmúzeum-
ban „tudományos meg-
a l a p o z o t t s á g g a l  é s  

igényességgel” felújított tárlat 
bemutatja Székelyföld sós, ké-
nes és szénsavas ásványvize-
it, borvizeit. A Székelyföldön 
borvízként ismert szénsavas 
ásványvíz a fürdőkultúránk, 
élelmiszeriparunk legértéke-
sebb nyersanyaga. Nem elha-
nyagolható értéket képviselnek 
továbbá a kénhidrogénnel „sza-
gosított” szén-dioxid gázfürdők 
vagy büdösgödrök, mofetták.

Jurta formájú kiállítóterem

Ha az óramutató járásával 
megegyező irányba járjuk be 
a jurta formájú kiállítótermet, 
először a Székelyek földje cí-
mű színes, magyar, angol és ro-
mán nyelvű poszteren a terület 

földtanát ismerheti meg a láto-
gató. Több, az ásványvizekből 
kicsapódott ásvány, realgár és 
auripigment, aragonit, mésztufa 
és limonit is látható. A következő 
lépésben a CSTTE egykori elnö-
ke, majd tiszteletbeli elnöke, az 
országos Erdélyi Kárpát Egyesü-
let (EKE) vezetőségének is tagja, 
Kristó András (1930-1994) geoló-
gus, ásványvízkutató emlékei-

vel, könyveivel ismerkedhetünk 
meg. A Székelyföld ásványvi-
zei című vásznon beléphetünk 
az „ezer borvíz országának” ka-
puján. A tárgyi emlékek mellett 
a falon megtekinthető Székely-
föld legnagyobb borvízkutatójá-
nak, Bányai Jánosnak 1964-ben 
rajzolt nagyértékű, székelyföl-
di ásványvíz-előfordulásokat is-
mertető térképének a másolata. 

Továbbmenve kedves képek kö-
vetkeznek a székelyföldi fürdő-
építő kalákát bemutató vásznon. 
A 2001-ben Csíklázárfalván in-
dult közösségépítő mozgalom 
közel két tucat népi borvíz-
fürdőt újított és újít fel Hargi-
ta és Kovászna megyében. A 
Székelyföld fürdőit megidéző 
poszter alatt kávézhatunk, mi-
közben a múlt század elején 

Tusnádfürdőn kiadott „friss” 
Fürdői Lapokat olvassuk. A Kuta-
tástörténet című plakáton a szé-
kelyföldi borvizek híres kutatóit 
és munkájukat ismerhetjük meg. 
Az ezt követő teret a gazdag 
palackozástörténet tölti ki, ahol 
megismerhetjük az egykor több 
mint negyven helyszínen palac-
kozott borvízforrás fennmaradt 
tárgyi emlékeit. Megtekinthetők 
a különböző anyagból, fából, ke-
rámiából, üvegből és műanyag-
ból készült edények, amelyeket 
az itt élő ember az ásványvíz, a 
borvíz tárolására használt.

Interaktív térkép

Címkegyűjtemény is színe-
síti a kiállítást: sok Székelyföl-
dön palackozott borvíz eredeti 
és másolatban kiállított cím-
kéje és reklámplakátja látható. 
Egyik legszebb darabja a kiál-
lításnak a Kós Károly tervez-
te kászonjakabfalvi Pán-borvíz 
plakátja. Végezetül a fémlapra 
nyomtatott, 1856-ban Marosvá-
sárhelyen megjelent Erdély el-
ső színezett geológia térképén 
kijelölhetjük az apró mofetta, 
fürdő vagy borvízforrás je-
lű „hűtőmágnesekkel” a térség 
ásványvizes forrásait, létesít-
ményeit. A kiállítás értékes, ér-
dekes darabjait többek között a 
Csíki Székely Múzeumtól köl-
csönkapott palackmosók, du-
gaszolók és reklámok képezik. 
A színes posztereket a Művé-
szetek Völgyében, Kapolcson 
működő Ilona-malom Műhely 
munkatársa, Takács Edvárd 
szerkesztette. A kiállítást a Csí-
ki Természetjáró és Természet-
védő Egyesület tagjai építették 
fel. Szeretettel várjuk a Székely-
föld „folyékony aranyát” megis-
merni vágyók látogatását.

JÁNOSI CSABA GEOLÓGUS, 
A CSÍKI TERMÉSZETJÁRÓ 

ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET ELNÖKE

Újra látogatható a felújított és kibővített tusnádi borvízmúzeum

Ismerkedés Székelyföld ásványvizeivel

Érdemes megállni és egy kis időt eltölteni a tusnádi borvízmúzeumban

Észak-Macedóniának  h ív -
ják ezentúl az eddig Macedónia 
volt Jugoszláv Köztársaság ne-
vet viselő délszláv államot – je-
lentette be a Szkopje és Athén 
közötti történelmi megállapodás 
hírét Zoran Zaev macedón mi-
niszterelnök kedden.

A nevet azt követően kezdik 
el hivatalosan is használni, mi-
után a macedón és a görög par-
lament is ratifikálja az erről 
szóló megállapodást, valamint 
az ősszel megtartandó népsza-
vazáson is úgy szavaznak az ál-
lampolgárok, hogy egyetértenek 
a megállapodással. Ezt köve-
tően az alkotmányt is módosí-
tani fogják, hogy abban már az 
ország új neve szerepeljen, a 
változások várhatóan még az 
idén megtörténnek. „Innen már 
nincs visszaút, a megállapodás 

megszületett” – hangsúlyozta a 
macedón kormányfő, majd úgy 
folytatta: „itt az alkalom, ame-
lyet bátran és merészen kell 
megragadni, csak ez a hazafias 
megoldás”. Mint mondta, a több 
mint két és fél évtizedes vita le-
zárása történelmi eredménynek 
számít, a kompromisszumos 
megoldásnak köszönhetően a 
macedónok megőrizhetik nem-
zeti és kulturális identitásukat, 
nem kell lemondaniuk a ma-
cedón elnevezésről. Az általuk 
beszélt nyelvet ezentúl is ma-
cedónnak fogják hívni, az ál-
lampolgárságnál pedig azt írja 
majd: macedón/Észak-Mace-
dónia állampolgára. Az ország 
neve mellett sehol nem lesz láb-
jegyzet vagy zárójeles meg-
jegyzés, minden ország a saját 
nyelvére fordítva használhat-

ja majd az Észak-Macedónia, 
illetve az Észak-macedón Köz-
társaság nevet. Ezt a nevet pe-
dig már minden szomszédos 
ország és a nemzetközi közös-
ség is elismeri. Zoran Zaev meg-
fogalmazása szerint a két és fél 
évtizedes vita lezárása egyben 
azt is jelenti, hogy Szkopje töb-
bé nem lesz kirekesztett, nem 
lesz elvágva Európa többi részé-
től, mint ahogyan eddig volt. Ki-
emelte, hogy a megállapodással 
jelentős előrelépés történt az or-
szág európai uniós és NATO-
csatlakozása szempontjából is. 
Az ellenzék és Gjorge Ivanov ál-
lamfő nem ért egyet a névvál-
toztatással. Alekszisz Ciprasz 
görög kormányfő elégedettségé-
nek adott hangot Macedónia új 
elnevezésével kapcsolatosan. 
Ez egyértelmű különbséget tesz 

Görögország Makedónia tarto-
mánya és északi szomszédunk 
között, és véget vet az irreden-
tizmusnak, amelyet jelenle-
gi alkotmányos megnevezésük 

von maga után – mondta. Ma-
cedónia így a jövőben sem em-
legethet semmiféle kapcsolatot 
Makedónia ókori görög civilizá-
ciójával – tette hozzá. 

Észak-Macedónia lesz az ország új neve
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