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KOROND
Részlet Orbán Balázs: A székelyföld leirása címû munkájából
(Elsõ kötet. XXIV. Korond és környéke.p.130−131.)

„Korondnak azonban legfõbb nevezetessége fürdõjében van, mely a falun
alól negyed órányira a Korondvize balpartján fekszik. Ez egyike legjelesebb és
legszebb fekvésû fürdõinknek. Magas
fák árnyában vannak elrejtve azon otthonias küllemû tornáczos házak, melyekbe közel 500 vendég szállásolható
el.
Lenn a patakmarton egy barátságos
kinézésû, házaktól körül vett, terebélyes
fáktól árnyalt négyszög tér van, a fürdõ
vendégek kedvencz gyül- és séta helye.
Ennek nyugati oldalán a Lopágy nevû
hegyaljában fakad fel a korondi borvíz,
mely szerény faküpübe (kutfoglalvány)
buzog fel, pedig ez eléggé nem méltányolt gyógyforrás egy a maga nemében,
mely a híres gleichenbergi forrást elõnynyel helyettesíti; gyenge-mejüek, szárazbetegségre hajlandók, sõt még azok
is, kik már vért pöknek, megrögzött tüdõbajokban, kezdõdõ lép- és májdugulásokban csudahatásu, s nem egy halálra
itélt nyert itt életet és felüdülést. Vizét
reggel éhgyomorra szokták (a gyengébbek kecske tejjel) inni.
Ásványos forrásokban különösen gazdag Korond. Az ivóforrástól alig 30 lépésnyire más két igen bõvizû forrás van,
egyiket hideg fürdésre, a másikat melegítve használják, e czélra egy csinos
svájczi izlésben épült s több jól berendezett fürdõ szobával ellátott ház épült
az utóbbi idõkben.
E mellett van Korondnak a fürdõvel
szemben lévõ hegyoldalban sósfürdõje
is, mely minden sósfürdõink között leghidegebb (13 R fok) és leghatásosabb.
Itt is vetkezõ szobákkal ellátott csinos
fürdõmedencze van, s minden félórában
induló szekerek szállítják csekély bérért
fel a fürdeni akarókat.
Korond egészen magyar fürdõ, s míg
Elõpatak és Borszéken nagyrészt külföldiek szoktak egybejõni, akkor itt a
magyarság seregel össze, nem azért,
mint ha rosz máju és szükkeblû ember
sok lenne köztünk; hanem inkább

azért, mert itt fesztelen magyar élet s
kedves hazafias vendég koszoru szokott lenni, mert a vidék valójában vonzó, meglepõen szép, s igen sok tekintetben érdekes, a mennyiben a természet megragadó szépséggel, az emberek mult dicsõség emlékromjaival kedveskednek.
A fürdõ fekvése megragadóan szép,
felette nyirfával benõtt oldal emelkedik,
ennek tetején mint a bércznek óriási
zöld bokrétája, egy szép kerek erdõ
pompálkodik, két felõl pedig két gyönyörû alakzatu trachytcsúcs; balról a
várromtól koronázott Firtos, jobbról a
szépalakzatu Fiastetõ, melynek tetõcsucsán mint büszke sasfészek trónol Atyha, hazánknak legszebben és legmagasabban fekvõ faluja. Képünk ezt az oldalt mutatja.
Szemben gyönyörû alakzatu, már itt
ott fenyvessel nõtt hegysor, oldalán a
felbuzgó sósforrások lerakodásának
csillagványos leplével, tetején aq Hollókõ festõi sziklatornyaival és ezen nagyszerû hegykeret közt a legkiesebb völgy,
melyen a zajos Korondvize kanyarog át,

melynek partjain barátságos, s regényes
kinézésû faluk (Korond, a két Sófalva)
kaczérkodnak; míg lenn a völgytorkolatjánál Parajd sóhegyei, mint márványbérczek, csillognak a nap ragyogó sugárözönében, s menyi érdekes kirándulás kinálkozik itt a vendégeknek. Ott
van Korondnak már ismertettem szépvidéke, ott van a legnagyszerûbb kilátást,
a legérdekesebb romot felmutató Firtos,
ott van a Hollókõ és ott tovább Tartod
vára; ott a parajdi sóaknák és ott a fürdõtõl alig tiz percznyire Árcsó, a szerzeteseknek (minoritáknak) most elhagyott, de azért kedves sétányokat, árnyas lugasokat ajánló tanyája, és ott van
azzal szemben a legmeglepõbb természeti jelenség, a Rakodó hegy.
Az országuttól alig 50 lépésnyire egy
leforditott teknõ alaku, körülbelül 70−
80 láb magasságu dombocska emelkedik, mely szeszélyes alakjával s ragyogó
szinpompájával magára vonja a figyelmet és méltán, mert az a legcsudásabb alakulás, legbámulatosabb teremtménye egy forráskának. Forráskának?
Igen, forráskának, egy sósforrásnak,
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mely e dombtetején fakad fel, melyet az
százezred évek türelmével, ragyogó
gyémánttalapul (piedestál) rakott le.
Ugy kell lenni, hogy e forrás mészkõzeteken szivárog fel, s vegytartalmánál
fogva felolvasztja annak alkatrészeit, s
míg a domb tetõlapján és oldalain elterjedõ cseppjei elpárolognak, addig a szilárd anyagok vékony rétegekbe rakodnak le, ekként e domb minden nap láthatatlanul gyarapodik, nagyobbodik. És
ezen csudáson alakitó forrás folyékony
kõanyagját nem csak lerakja, hanem azt
gyönyörûen ki is szinézi; ugy kell lenni,
hogy e forrás nem csak sós, hanem
ércztartalmu is, mert lerakodott rétegei

a legváltozékonyabb szinvegyületben
cserélkõznek; van ott szép átlátszó világoszöld, elõjön a szép cárminveres, a
kiáltó bibor szin (mit vas és gálicz idézhetnek elõ) van ott ragyogó fekete, hófejér, sárga és viola szinû réteg, néha
e szinek összekeverve, a legszebben
eredzett márványt utánozzák; másutt elmosódva a legszebb selyemkelme képleteit mutatják fel, s köztük a legszebb
lapu és virágkövületek fordulnak elõ.
Ezen gyönyörû szinvegyületû, ezen
kristályként ragyogó rétegek szép redõzetû függönyként boritják a domboldalt, néhol mint diszfödélnek (baldochinnak) rojtos fedélboritványa; másutt

mint chinai porczelántorony szeszélyes
fedélzete csoportosulnak. Az ember
nem tud a részletek szépsége, s az
egésznek csudás nagyszerûségével eltelni; mindenki töri, rombolya, emlékül
viszi magával, s a feltörõ kristály forrás
láthatatlan, s zavartalan müködésével
helyre pótolja, kifoltozza e rombolásokat. Ily rakodó forrás több van hazánkban, de ily csudáson alakitó egy sincs,
és az bizonnyal egyike legmeglepõbb
természeti ritkaságainknak.
Fennebb még egy más ily rakodó
hegy van, de a leirtnál sokkal kisebbszerü lévén, amannak látása után alig érdemel figyelmet.”
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SZAKMAI TANULMÁNYÚT
A NÜRNBERGI BRAU BEVIALE SZAKKIÁLLÍTÁSRA
2007. november 14−16.
Utazás: autóbusszal 2007. november 13−16 között
(4 nap, 3 éjszaka)
Program:
November 13 kedd:
Találkozás 5.45 órakor a Mátyás Pince elõtti parkolóban
(Bp. V. Duna u./Erzsébet híd lábánál)
Vidéki utasoknak − megrendelésre − szállást foglalunk a környéken
Indulás: 6.00 órakor
Útvonal: Hegyeshalom−Bécs−Melk−Passau−Regensburg.
Másfél órás pihenõ Passauban.
Fakultativ városnézés és hajózás Passauban, a három folyó találkozásának megtekintése, látogatás Gizella királynõ síremlékénél.
Vacsora, szállás Velburgban.
November 14−15 (szerda−csütörtök)
Két alkalommal látogatás a BRAU kiállításra. Szakmai találkozók.
Egy alkalommal gyalogos városnézés a festõi Nürnberg óvárosában.
Kísérõknek egész napos fakultativ kirándulási lehetõség a német „romantikus út” egyik leglátogatottabb gyöngyszemébe, az eredeti középkori várfallal övezett Rothenburgba.
November 16 péntek:
Hazautazás. Útközben rövid városnézés Regensburgban. Érkezés a késõ esti órákban.
Részvételi díj: 79.950,−Ft, (min. 35 fõ utazása esetén) mely összeg a
következõ szolgáltatások árát tartalmazza:
3 szállás reggelivel kétágyas zuhanyozó/WC-vel ellátott szobákban
Velburgban;
3 vacsora (2 fogás egy pohár itallal, mely sör, vagy üdítõ);
2 alkalomra szóló belépõ a kiállításra;
baleset, betegség, poggyászbiztosítás 65 éves korig (felette + 1.560,−Ft)
Közlekedés fent leírtak szerint. Csoportkísérõ
Fenti ár nem tartalmazza: egyágyas felár: 15.200,− Ft
¾ óra hajózás és rövid városnézés Passauban 8.500,− Ft
Egész napos kirándulás Rothenburgba városnézéssel 13.900,− Ft (minimum 15 fõ jelentkezése esetén)
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SZÁLLÁS AJÁNLATOK
A KÖLNI ANUGA KIÁLLÍTÁSRA
2007. október 13−17.
Repülõvel vagy vonattal utazóknak:
Háromcsillagos szálloda Remagenben, a kölni vásárterülettõl kb 50 km
(vonattal átszállás nélkül a menetidõ kb. 45 perc)
Egyágyas szobaár: Euro 75/éjszaka
Kétágyas szobaár: Euro 103/éjszaka
Háromcsillagos szálloda Bonnban, a kölni vásárterülettõl kb. 30 km
(vonattal a menetidõ átszállás nélkül kb. 30 perc)
Egyágyas szobaár: Euro 109/éjszaka
Kétágyas szobaár: Euro 134/éjszaka
Személygépkocsival utazóknak:
Háromcsillagos szálloda Bonnban, a kölni vásárterülettõl kb 22 km távolságra (elsõsorban személygépkocsival utazóknak ajánljuk)
Egyágyas szobaár reggelivel (október 15−18 között) Euro 82/éjszaka
Kétágyas szobaár reggelivel (október 15−18 között) Euro 109/éjszaka
Valamennyi szállodánál 1 éjszaka igénybevétele esetén 4.000,− Ft,
2 éjszaka igénybevétele esetén 3.000,− Ft felárat számítunk
Az ANUGA kiállításra váltott belépõjegyek ingyenes közlekedési lehetõséget kínálnak Köln 45 km-es körzetében minden regionális közlekedési eszközre (busz, SBahn, villamos, vonat).
Repülõjegyár illetékkel: 106 Euro-tól (speciális foglalási feltételekkel,
a dátum közeledtével egyre magasabb áron)
Belépõjegyek Euroban
Egy napos
Két napos
Három napos
Négy napos
Bérlet

elõvételben
27
46
56
63
66

helyszínen
48
58
68
78
84

Az Euroban megadott árak a fizetéskor érvényes MKB árfolyamon
HUF-ban kerülnek számlázásra.
TEKINTSE MEG TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT
www.angabusiness.hu honlapunkon

