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Magyarország gyógyvizei 27. rész

A víz ásványi összetétele

talmazó, nátrium-hidrogén-karbanátos,
kissé kemény, fluoridos termálvíz. Jelentős a
lítium- és a metakovasav-tartalma. Általános
közérzetjavító hatása mellett a betegségek
megelőzésében is segít.
A víz gyulladáscsökkentő hatású. A csontok anyagcseréjében nyújt segítséget. Kedvezően hat az izomműködésre, valamint a
keringésre, mindemellett alkalmas különféle
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sorna nevét hallva csak kevesek
gondolnak fürdőkultúránkra. Pedig itt
is folyik a gyógyvíz földünk belsejéből. Bármily
meglepő, itt is működik
egy gyógyfürdő. Csorna
Magyarország északnyugati részén, a Rábaközben található. A Győrt Sopronnal összekötő főutat itt keresztezi a rédics-mosonmagyaróvári 86-os főút. Külterülete északnyugati
irányban mélyen, egészen az országhatárig,
benyúlik a Hanság déli medencéjébe.

Történelmi pillanatképek
Csorna az itt feltárt régészeti leletek tanúbizonysága alapján már az őskortól kezdve
lakott település. A Római Birodalom légiói
Augustus római császár uralkodása idején
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Csorna

– családi fürdő
leigázták a keltákat, és ez a terület
is Pannonia része
lett. Az ebből az
időszakból származó, itt előkerült
Mithrász-szobor
világviszonylatban
is kiemelkedő
fontosságú régészeti lelet. A város
első írásos emléke 1226-ból való.
Árpád-kori oklevelekben a város neve többféle írásmódban fordul elő: Chorna, Cherna,
Churna, Serna, Surna.
Itt zajlott az 1848‒49-es szabadságharc
egyik legutolsó győztes csatája 1849. június
13-án. Kmety György 5000 fős honvédserege „a nagyutcai kertek alján”, a mai Kmety
György utca vonalán vonult be hajnalban
déli irányból a községbe, alaposan meglepve
az itt állomásozó 3000 fős császári sereget.

Heves utcai harcok során magyar
győzelem született.
A csatában elesett
Franz Wyss császári dandártábornok
is. Az ütközetben
tevékeny szerepet
vállalt a premontrei rend. Laky
Dömötör vezetésével féltucatnyi
harcképes szerzetes
szabadcsapatot szervezett a környékbeli falvak lakosságából.
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A víz igazi hatása
elsősorban kúraszerű
alkalmazáskor jelentkezik. Az 1, 2, 3 hetes
kúra az igazi, de már
rövid idejű gyógyvízben való tartózkodás
Összes ásványi anyag:
11 400 mg/l
esetén is hatásos lehet.
Természetesen itt is a
szakorvosi ajánlás és
növényvilágával foglalkozó vizsgálatok és a
felügyelet az üdvözítő.
helyi természetvédelem egyik külső bázisheA gyógyvíz egyedülállóan magas sótarlye. Az emeleti kiállítóhelyiségekben a Hanság
talma különleges gyógyító erőt jelent. A
rendkívül gazdag madár- és rovarvilágából
felsorolt betegségcsoportok szenvedői közül
kaphatnak ízelítőt az érdeklődők.
sokan itt találtak először igazi enyhülést
Az 5 km hosszú Hany Istók Tanösvény
bajaikra. Ezért sok a „törzsbeteg”. Külföldön
is jegyzik a gyógyulni vágyók, és szorgalma- kiindulópontja az Esterházy Madárvárta. A
madárvártától az út a csíkos égererdő, majd
san látogatják.
az erősen elöregedett állományú Király-égeres
A fürdő nyugodt, kellemes zöldövezetben
mellett vezet a Király-tóig. A tőzegbányászavárja vendégeit május és szeptember között.
tot követően keletkezett, növényzettel sűrűn
Mellette található egy 200 férőhelyes, egy

gyógyvízzel
mozgásszervi, nőgyógyászati és légzőszervi
betegségek kezelésére. Hatékony meszesedés
(spondylosis), porckopás (arthrosis), csontritkulás (osteoporosis), discopathia, lumbágó,
Bechterew-kór, krónikus ízületi gyulladás,
köszvény, lágyrész-reumatizmus, ortopédiai

hektárnyi nagyságú kétcsillagos kemping. A
fürdőből közvetlen az átjárás a kempingbe.
Területén sportpálya és teniszpálya található. A Csornai Termálfürdőnek öt medencéje
van. Egy nagyobb, részben fedett ülőmedence,
melyet mostohább időjárásban is használhatunk. A többi nyitott.

A település
környezetének értékei

Megfúrták az anyaföldet –
gyógyvizet találtak
A 86-os főút mentén helyezkedik el az a
termálvízforrás, amit 1977-ben gyógyvízzé nyilvánítottak. Az 1830 m talpmélységű
termálkút vize igen sok oldott anyagot tar-

Nátrium
Klorid
Kálium
Fluorid
Kalcium
Szulfát
Magnézium
Hidrogén-karbonát
Ammónium
Lítium
Metakovasav
Metán

mg/l:

és idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció,
baleseti utókezelés, krónikus nőgyógyászati és
urológiai gyulladások, krónikus gyomorhurut,
fekélybetegség, emésztési zavarok esetén.

A város a Rábaköz és a Hanság találkozásánál fekvő település. Mindkét tájegység
olyan természeti, népművészeti értékekkel rendelkezik, amelyek többsége tőlünk
nyugatabbra már eltűnt. Például a Hanság
vízjárta területei, rétjei, erdői, a Rába partvidéke, galériaerdői.
A Csornához tartozó Földsziget település
határában, a csíkos égeres közelében található a Fertő‒Hanság Nemzeti Park egyik
bemutatóhelye, az Esterházy Madárvárta.
A madártani kutatások mellett az állat- és

benőtt tó környékén találták meg egykor a
legendás Hanyi Istókot. A 18. században keletkezett legenda szerint ő a láp titokzatos, félig
ember, félig hal szülötte volt. Neve a Hanság
régi nevét őrzi. Az itt élők a lápot még most
is Hanynak nevezik. A történetet Jókai Mór A
névtelen vár című regényében örökítette meg.
A tanösvény egy rövid kitérő ágon a színpompás gyurgyalagok élőhelyéhez vezet,
melyek a lápsziget elhagyott homokbányájának falában fészkelnek.
Csorna legimpozánsabb épülete, a Premontrei Rendház a Szent István téren található. Az 1180 óta működő rendház az 1790-ben
pusztító tűzvész után nyerte el jelenlegi formáját. A történelem során többször elnéptelenedő apátságban 1989 óta ismét élnek és
dolgoznak premontrei szerzetesek. A templom egyik különlegessége a „Szerecsen Mária”
kegykép, mely csodálatos módon túlélte a
tűzvészt, igaz, kissé megsötétedve. Gyógyító
hatásáról 1761 óta vannak feljegyzések.
Prof. dr. Fejér László ■
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