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• Meghatározó tu-
risztikai célponttá vált 
Szejkefürdő a Mini-Er-
dély Parknak köszön-
hetően. Ebből a Bor-
vízmúzeum is hasznot 
húz, amely most ak-
kora látogatottságnak 
örvend hetente, mint 
korábban egy egész 
szezonban. Az intéz-
mény számos látvány-
elemmel bővült idén, 
és további turistacsa-
logató változtatások 
vannak tervben.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A májusi nyitás óta folyamato-
san magas számban érkez-
nek látogatók a szejkefürdői 

Borvízmúzeumba – újságolta ér-
deklődésünkre Miklós Zol-

tán, az intézményt működ-
tető székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum igazgatója. 
Július közepéig zömmel ro-
mán vidékről érkeztek turis-
ták, ezután az oda betérők 
létszámának mintegy felét 

magyarországiak tették ki. 
„Sokan jönnek, korábban kö-

rülbelül 1500 látogatónk volt egy 
gyengébb szezonban, most egy hét 

alatt van annyi” – folytatta Miklós 
Zoltán. Ez a szám elmondása sze-
rint még tovább növekedett, miután 
bő egy héttel ezelőtt a Mini-Erdély 
Parkba egy másik bejáratot is nyitot-
tak, amely a Borvízmúzeum udva-
rán át vezet. Hozzátette: „Tavaly azt 
mondtuk, hogy a 2009-es nyitás óta 
a legtöbb látogatónk volt, ezt az idei 
megduplázta. Jó helyen voltunk, így 
szinte semmit nem kellett csinálni 
azért, hogy behozzuk a látogatókat.”

Bővített kínálat

A fokozott érdeklődés miatt azon-
ban indokolt volt a kínálat bővítése, 

színesítése – jelezte Miklós Zoltán. A 
marosvásárhelyi és sepsiszentgyör-
gyi múzeummal közösen informáci-
ós blokkok készültek a székelyföldi 
fürdők történetéről, ezeket – csak-
úgy, mint minden ismeretterjesztő 
anyagot – magyar, román és angol 
nyelven is kifüggesztették. Emellett 
bővítették az Orbán Balázs néprajzi 
gyűjtő munkásságára vonatkozó 
szemléltetőanyagokat is, valamint a 
Székelyföldi Legendárium csapatá-
nak segítségével egy animációs fi l-
mecske is készült a bivalyszekeres 
borvízhordásról. Bemutatófi lmet 
láthatnak az érdeklődők a borvizes 
kancsók készítéséről, illetve akár 

vásárolhatnak is ilyeneket – az edé-
nyeket Józsa László korondi faze-
kasmester készíti. „Népszerűek az 
épületben kialakított úgynevezett 
időkapszulák is: ezek alatt a XIX. 
század végi fürdőfülkékhez hason-
ló helyiségeket kell érteni, ahol a 
római kori fürdőktől a középkorin 
át a napjainkra jellemző fürdőkul-
túrákba nyújtunk bepillantást” – 
magyarázta Miklós Zoltán.

Tervek jövőre

A következő idényre is vannak 
tervek: animációs filmet készí-
tenének a borvíz keletkezésének 

folyamatáról, emellett keresik a 
megoldásokat, hogy tető alá he-
lyezzék Kannásné fáját, a telepü-
lés legöregebb tölgyének törzsét, 
amely 2017-ben került a múzeum 
udvarára. A szejkefürdői Borvíz-
múzeum hétköznapokon 11–18 óra 
között, hétvégén pedig 10–16 óra 
között látogatható, az eredeti ter-
vekkel ellentétben nem szeptem-
ber elejéig, hanem a hónap végéig 
fogad majd vendégeket – jelezte a 
múzeumigazgató. Jövőre kitolnák 
a napi látogatási időket, és beve-
zetnék az online jegyvásárlási le-
hetőséget, továbbá diavetítéssel is 
bővítenék a kínálatot.

Jót tett a makettpark közelsége
Pezsgő idegenforgalom a szejkefürdői Borvízmúzeumban

A 2009-es megnyitása óta 
idén vált igazán népszerűvé 
a szejkefürdői Borvízmúzeum 
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GERGELY IMRE

G yergyószentmiklóst a 12C 
jelzésű országút köti össze 

Moldvával. A települések határán 
kívüli útszakaszt a Közúti 

Infrastruktúrát Kezelő Or-
szágos Társaság (CNAIR) 
felügyeli és rendezi, el-
lenben a városközponttól 
a település határáig tartó 
rész és a Gyilkostó telepü-

lésen áthaladó szakasz a 
gyergyószentmiklósi önkormányzat 
ügykezelésében van. A képviselő- 
testület csütörtöki ülésén arról ha-

tároztak, hogy ezt a két útszakaszt 
átadnák a CNAIR-nak. Mint Csergő 
Tibor polgármester előterjesztésé-
ben elhangzott, a brassói regionális 
útügyi igazgatóság hajlandó arra, 
hogy jövő évtől átvegye a várostól 
a szóban forgó útszakaszokat, és 
onnantól kezdve ő fogja majd kar-
bantartani – és remények szerint 
nagyobb felújítást végezni ezeken. 
A polgármester elmondta, a mostani 
határozat az átadási eljárás elindítá-
sának első lépése, de ez még hosszú 
folyamat lesz, többek között a szál-
lítási minisztériumnak is rá kell bó-
lintania erre. Amit most készítenek 
elő, az várhatóan jövő év tavaszán 
valósulhat meg; Gyergyószentmik-

lós határán belül 4950 méter, Gyil-
kostón 2900 méter út kerülhet majd 
át az országos útügyhöz.

További döntések

Egy másik napirendi pont is a köz-
lekedéssel, közúti infrastruktúrával 
volt kapcsolatos. Döntöttek arról, 
hogy Gyergyószentmiklós partner-
ségi megállapodást köt a CNAIR-ral, 
aminek célja, hogy megépülhessen 
a várost elkerülő út. A polgármester 
előterjesztéséből kiderült, hogy a 
korábban elképzelt nyomvonal he-
lyett egy másik elképzelés valósul-
hat meg, amelynek eredményeként 
nemcsak a város, hanem Tekerőpa-
tak is megszabadulna az észak–déli 
tranzitforgalomtól. A partnerségi 
szerződés megkötése után ennek az 
új nyomvonalnak a tervezése kez-
dődhet el. 

A képviselők szavazata nyomán 
elindul egy területvásárlási folyamat 
is, amely a városi ivóvíztartalékok 

bővítéséhez járulhat hozzá. Erre azért 
van szükség, mert a Csanód-patak 
völgyében évtizedekkel ezelőtt léte-
zett egy kisebb vízbefogó gát, amely 
azonban a területek visszaszolgál-
tatása során magánkézbe került. Az 
ingatlant a tulajdonosa felkínálta 
megvételre az önkormányzatnak, és 
ennek az adásvételnek a folyamata 

indult el azzal, hogy erről szavazott 
a testület. A polgármester elmondása 
szerint a gát újjáépítése és működésbe 
helyezése jövőbeni terv.

Utat adnak át, vízgyűjtő területet vásárolnak Gyergyóban
• A szállítási minisztériumnak adná át Gyergyószent-
miklós a Gyilkostó utat, továbbá területeket vásárolna 
az ivóvízkészlet biztosításának érdekében. Egyebek 
mellett ezek voltak a tegnapi gyergyószentmiklósi taná-
csülés főbb napirendi pontjai. Az érintett országút egy 

szakasza Gyergyószentmiklóson
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