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Meghatározó turisztikai célpont-
tá vált Szejkefürdő a Mini Erdély 
Parknak köszönhetően. Ebből a 
Borvízmúzeum is hasznot húz, 
amely most akkora látogatott-
ságnak örvend hetente, mint 
korábban egy egész idény alatt. 
Az intézmény számos látványe-
lemmel bővült idén, és további 
turistacsalogató változtatásokat 
terveznek.

 » KUDELÁSZ NÓBEL

A májusi nyitás óta folyamato-
san magas számban érkeznek 
látogatók a Hargita megyei 

Szejkefürdőn található Borvízmúze-
umba – újságolta érdeklődésünkre 
Miklós Zoltán, az intézményt mű-
ködtető székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeum igazgatója.

Megduplázódott
a látogatók száma
Szejkefürdőn az emblematikus er-
délyi épületek makettjeit bemutató 
Mini Erdély Park népszerűsége is 
növekszik. Július közepéig zömmel 
román vidékről érkeztek turisták, 
ezután a turisztikai célpontokat lá-
togatók létszámának mintegy felét 
magyarországiak tették ki. „Sokan 
jönnek, korábban körülbelül 1500 
látogatónk volt egy gyengébb sze-
zonban, most egy hét alatt érkeznek 
ennyien” – folytatta Miklós Zoltán. 

Ez a szám elmondása szerint még 
tovább növekedett, miután bő egy 
héttel ezelőtt a Mini Erdély Parkba 
egy másik bejáratot is nyitottak, 
amely a Borvízmúzeum udvarán át 
vezet. Hozzátette: tavaly azt mond-
ták, hogy a 2009-es nyitás óta a 
legtöbb látogatójuk volt, ezt az idei 
népszerűség jócskán meghaladta, 
hiszen megduplázódott az érdeklő-
dők száma. „ Jó helyen voltunk, így 
szinte semmit nem kellett csinálni 
azért, hogy behozzuk a látogatókat” 
– tette hozzá Miklós Zoltán.

Film a bivalyszekeres
borvízhordásról
A fokozott érdeklődés miatt viszont 
indokolt volt a kínálat bővítése, szí-
nesítése. A marosvásárhelyi és sep-
siszentgyörgyi múzeummal közö-
sen információs blokkok készültek 
a székelyföldi fürdők történetéről, 
ezeket, csakúgy, mint minden isme-
retterjesztő anyagot, magyar, román 
és angol nyelven is kifüggesztették. 
Emellett bővítették az Orbán Ba-
lázs néprajzi gyűjtőmunkásságára 
vonatkozó szemléltetőanyagokat 
is, valamint a Székelyföldi Legen-
dárium csapatának segítségével 
egy animációs fi lmecske is készült 
a bivalyszekeres borvízhordásról. 
Bemutatófi lmet láthatnak az ér-
deklődők a borvizes kancsók készí-
téséről, illetve akár vásárolhatnak 
is ilyeneket – az edényeket Józsa 
László korondi fazekasmester készí-
ti. „Népszerűek az épületben kiala-
kított úgynevezett időkapszulák is: 

ezek alatt a XIX. század végi fürdő-
fülkékhez hasonló helyiségeket kell 
érteni, ahol a római kori fürdőktől a 
középkorin át a napjainkra jellemző 
fürdőkultúrákba nyújtunk bepillan-
tást” – magyarázta Miklós Zoltán. A 
következő idényre is újdonságokkal 
készülnek: animációs fi lmet készíte-
nének a borvíz keletkezésének folya-
matáról, emellett keresik a megol-
dásokat, hogy tető alá helyezzék az 
úgynevezett Kannásné fáját, a tele-
pülés legöregebb tölgyének törzsét, 
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Pezsgő idegenforgalom a Borvízmúzeumban

A Szejkefürdőn található Borvízmúzeumban a látogatók megismerhetik az ásványvíztöltés történetét
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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.

 » A következő 
idényre is újdon-
ságokkal készül-
nek: animációs 
fi lmet készíte-
nének a borvíz 
keletkezésének 
folyamatáról.

 » KRÓNIKA

Megpróbálta megtámadni a med-
ve a gépkocsi ablakából kiha-

joló nőt, aki az úttestre merészke-
dő nagyvadakat próbálta fotózni a 
Fogarasi-havasok központi részén 
keresztül áthaladó transzfogarasi 
úton. A Tele M Iași tévécsatorna Fa-
cebook-oldalán látható felvétel rög-

zítette, amint két megtermett medve 
közelít az úttesten lassan haladó 
személygépkocsihoz, a benne ülők 
pedig fotózni, fi lmezni akarták a 
vadállatokat. A kocsi hátsó ablakán 
kihajolt a nő, az egyik medve pedig 
két lábra állva megpróbált erőtel-
jesen rátámadni, majd miután az 
autó tovább haladt, az állat vissza-
vonult. A medvék egyre gyakrabban 

bukkannak fel lakott területeken, 
úttesteken Romániában, ezért a ha-
tóságok szüntelenül hangsúlyozzák, 
hogy tilos az etetésük, megközelíté-
sük: egyrészt életveszélyes, másrészt 
hozzászoktatják a vadakat, amelyek 
emiatt emberek közelében, lakott te-
rületen fognak élelem után kutatni, 
szintén emberéleteket veszélyeztet-
ve. Júliusban megbírságoltak a ha-
tóságok egy bukaresti turistát, aki 
medvéket etetett a szintén transzfo-
garasi út egyik parkolójában. Az Ar-
geş megyei csendőr-főkapitányság 
tájékoztatást adott lakossági beje-
lentés alapján, hogy több medve is 
járkál a transzfogarasi úton, közel a 
Vidraru-gáthoz. A csendőrök látták, 
amint a vadállatokat éppen autóban 
ülő turisták etették. A medvéket a 
csendőrök visszaterelték az erdőbe, a 
személygépkocsi sofőrjét, egy buka-
resti illetőségű férfi t pedig 500 lejre 
bírságolták. Az Argeș megyei Arefu 
község tanácsi rendelete értelmében 
magánszemélynek szigorúan tilos 
vadállatokat etetni, ezt kizárólag a 
vadászterület adminisztrátora teheti 
meg. A rendelet megszegése kihágás-
nak minősül. Az is élénk sajtóvissz-
hangot kapott, amikor július végén 
szinte a tenyeréből etette a medvét 
az úton félrehúzó vranceai sofőr. A 
történtekről videófelvételt készített 
a mögötte megálló gépkocsivezető, a 
videót közzétették a Facebookon.

Rátámadt a medve az őt fotózó nőre a Transzfogarason

 » A hatósá-
gok szüntelenül 
hangsúlyozzák, 
hogy tilos a 
medvéket etetni, 
megközelíteni. 

Anyja mentette meg a 
pumától a gyermeket

Puma támadt rá egy kisgyermekre 
Kalifornia déli részén, Los Ange-

les közelében – közölték a hatósá-
gok helyi idő szerint szombaton. Az 
ötéves fi ú a házuk közelében játszott 
Calabasas településen, amikor a 
vadállat rátámadt. A beszámolók 
szerint a fi ú életét az anyja menthet-
te meg, aki hallva a fi a kiáltozását, 
kirohant a házból, és puszta kézzel 
ütlegelte, és rúgta a 30 kilós nagy-
macskát, ahol érte. Az állat nagyjá-
ból 40 méteren át vonszolta magával 
a fi út, míg végül elengedte.

A gyereket súlyos felsőtesti- és 
fejsérülésekkel szállították kór-
házba. Állapota stabil. Az eset 
még csütörtökön történt. Egy helyi 
vadőr később a helyszín közelé-
ben kilőtt egy pumát. DNS-teszttel 
megállapították, hogy ez az állat 
támadta meg a gyereket. A vadőrök 
egy másik pumát altatólövedékkel 
ártalmatlanítottak, de ezt később 
szabadon engedték, miután meg-
győződtek róla, hogy nem volt köze 
a támadáshoz.

A puma vagy hegyi oroszlán 
Észak-, Közép- és Dél-Amerikában 
élő macskaféle ragadozó, jóval 
közelebbi rokonságban áll a házi 
macskával, mint az afrikai oroszlán-
nal. Egyéb ismert elnevezései még a 
kaguár, hegyi oroszlán, ezüstorosz-
lán, catamount és festett macska. 
(Hírösszefoglaló) A medve nem játék. A transzfogarasi úton is közel merészkedtek a nagyvadak az autóhoz 




