
B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

G yönyörű táj, kiépített sétá-
nyok, tenni akaró embe-
rek, számos borvízforrás és 

fürdő fogadja a Borszékre érkezőt. 
„Szebb és minden tekintetben érde-
kesebb vidéket alig lehet elképzelni 
Borszék környékénél: mintha a min-
denható természet egy varázskertbe 
akarta volna foglalni az isteni jóté-
konyság e helyét, hogy azt ne csak 
hasznossá, hanem gyönyörködtető-
vé is tegye” – írta Orbán Balázs Szé-
kelyföld leírása című könyvében, és 
ezt vallják az ott lakók is.

Visszaszereznék Borszék 
régi címét

A Hargita megyei város polgár-
mestere, Mik József elmondta, az 
1989-es fordulat után nagyon sok 
szállásadó hely, villa magánkézbe 
került, de nem mindegyiket sikerült 
felújítani, a 2000-es évek elején töb-
bet be is zártak tulajdonosaik. Így 
az egykori hatezer szálláshelyből 
2008-ra, amikor elfoglalta a polgár-
mesteri széket, nyolcvanhat maradt. 
„Azóta elértük, hogy jelenleg több 
mint nyolcszáz férőhellyel várjuk a 
vendégeket, de itt nem állunk meg. 
Borszék újabb lépcsőfokot készül 
meglépni, a balneoklimatikus für-
dővárosi címet is szeretné megsze-
rezni, ennek érdekében jövőre meg-
nyitnánk a nagy kezelőközpontot.”
A 2012-ben kormánytámogatással 
indult építkezést a város az ígér-
getések ellenére egy 13 millió lejes 
kölcsönből próbálja folytatni. Mint 
a polgármester megjegyezte: „ami 
csak közbejöhetett és akadályozhat-
ta a munkálatot, az mind közbejött 
az építkezés során”. A tervek szerint 
az új wellness- és kezelőközpont 
2900 négyzetméter alapterületen 
nyáron naponta ezer, télen hétszáz 
embernek kínálna gyógykezelést. 

A wellnessrészlegen fedett és sza-
badtéri medencékben, fi nn, infra- és 
gőzszaunában kényeztetheti magát, 
aki majd ide látogat.

Vendégvonzó rendezvények

A fürdővárosban egyre több olyan 
rendezvényt szerveznek, amelyek a 
vendégvonzást szolgálják. Az idén 
első alkalommal megrendezett 
bográcsfesztiválon több ezren meg-
fordultak. „Vállalkozók, baráti tár-
saság jött az ötlettel, hogy szervez-
zünk bográcsfesztivált. Jó ötletnek 
tartottam, és a kezdeményezést az 
önkormányzat is felpártolta. Végül 
olyan nagy volt az érdeklődés irán-
ta, hogy előző nap már nem volt sza-
bad szállás a városban. Remélem, 
jövőre sikerül Erdély-szintűre kiter-
jeszteni, még több vendéget csábít-
va Borszékre.”

Az ásványvizek királynője

A legtöbb turistát Borszék ásvány-
vizei, a gyógyfürdő és a környék 
lenyűgöző szépsége vonzza. Ferenc 
József császár az itteni borvizet az ás-
ványvizek királynőjének nevezte. Az 
ásványvizek nagybani értékesítése 
két osztrák polgár nevéhez fűződik. 
Günther és Zimmethausen 1806-ban 
bérbe vette a területet, és saját gyár-
tású üvegben palackozni kezdték a 
vizet, majd bemutatták különböző 
nemzetközi vásárokon, ahonnan ok-
levéllel, éremmel tértek haza. A kez-
detekről korabeli dokumentumokat 
is őriznek a Borvízmúzeumban.

Borszéken több forrás is van, ti-
zenötöt tartanak nyilván, ezek kö-
zül hetet nemrég felújítottak. Mik 
József elmondta, sajnos az ásvány-
vízhatóság rengeteg pénzt, több 
millió lejt elvesz Borszéktől, és nem 
igazán tartják karban a forrásokat, 
az önkormányzat igyekszik anyagi 
alapot keresni állapotuk megőrzé-
sére. Látogatható a Kossuth-forrás, 
a Boldizsár-forrás, a László-forrás, a 
Lázár-forrás és a Pierre Curie-forrás.

Fontos tudni, hogy a források vi-
zének összetétele és gyógyhatása, 
valamint hozama különböző. Példá-
ul az 5-ös számot viselő László-for-
rásnak több mint ötezer liter a napi 
hozama. A Madonna-forrástól mint-
egy 40 méterre, a Boldizsár-forrás 
szomszédságában található forrást 
az 1840-es években helyezték hasz-
nálatba, és 1867-ben lett kőbe fog-
lalva. Nevét a szárhegyi gróf Lázár 
László főkormányszéki tanácsosról 
kapta, aki az 1870-es években Bor-
szék felvirágoztatásában szerzett 
érdemeket. A kalcium-bikarbo-
nátos, nátriumos, magnéziumos, 
szénsavas vizet ivókúraként hasz-
nálják egyebek közt tápcsatornai 
megbetegedések, savelégtelenséges 
gyomorhurut, vastagbélhurut, vese- 
és epekő, magas vérnyomás, kóros 
súlyfelesleg, epeutak betegségei, 
anyagcsere-betegségek kezelésére.

Az egészséges életmód, 
a gyógyulni vágyók fészke

A kalákával felújított Tündérkert 
népi feredő, valamint a hideg és me-
legített ásványvizes fürdőmedencé-
vel üzemelő Ó-Sáros fürdő vonzza a 
turistákat. Utóbbiban szauna, masz-
százslehetőség és sókamra is várja a 
vendégeket. Kis kapacitású, a két ás-
ványvizes medence egyszerre har-
minc ember fogadására alkalmas. A 
Tündérkert valós hely, Borszéken lé-
tező területnév. Úgy tartják, itt ma-
napság is érzékelnek tündérjelensé-
geket. A Tündérkert népi feredőben 
a perifériás vérkeringést élénkítő 

hatású ásványvízforrások fölé lá-
báztató és kismedence, napozó és 
öltözők épültek, ide is várják a gyó-
gyulni vágyókat. Innen alig pár száz 
méterre található az Ősforrás, amely 
mofettaként működik. A forrás vize 
ugyan eltűnt az 1980-as évek elején, 
de a kéngáz továbbra is feltör, és ezt 
használják gyógykezelésre.

Sok látnivaló, gazdag kínálat

A Jégbarlang, a Medve-barlang, a 
Kerekszék Földtani Rezervátum, a 
Tündérkert és a Bagolyvár, a forrá-
sok, a mészkő-amfi teátrum – csak 
néhány a látványosságok közül. A 
séták és túrázások alkalmával pe-
dig a természet patikáját, a gyógy-
növényeket, erdei gyümölcsöket, 
gombákat is megismerheti a vendég. 
Borszék ideális hely kisgyermekes 
családoknak, időseknek és fi atalok-
nak egyaránt. Itt Tündérfesztivált, 
ifj úsági napokat, bográcsfesztivált, 
Anna-bált, nosztalgiafesztivált és 
Borszéki Napokat tartanak, ugyan-
akkor téli rendezvényekről is gon-
doskodnak. Borszék tökéletes 
síparadicsom, a Reménység síköz-
pontban három különálló és külön-
böző tudást igénylő pálya van. Egy 
lovasszános séta a hófödte utakon 
mindenkinek maradandó élményt 
jelenthet. „Ne felejtsék otthon a 
fényképezőgépet, bármelyik év-
szakban lencsevégre kaphatják Bor-
szék természeti szépségeit, megörö-
kíthetik élményeiket” – ajánlja Mik 
József polgármester.

Készülő kezelőbázis. Sokat lendít 
majd Borszéken

Messze földön híres borvízforrások 
ivókúrára javasoltak
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Élet van a borvíz körül
Borszék célja a nemzetközi fürdővárosi cím megszerzése
• Borszék a fejlődő 
városok sorába lépett, 
visszaszerezte országos 
érdekeltségű fürdővárosi 
címét, azonban itt nem áll 
meg. A nagy múltat hoz-
nák vissza, ezért számos 
rendezvényt szerveznek. 
A kezelőbázis viszont, ami 
a legvonzóbb lehetne, 
még mindig nem készült 
el. Átadásával a cél, a 
nemzetközi érdekeltségű 
fürdővárosi cím is elérhe-
tővé válik majd.




