
A borszéki ásványvíz törté-
nete  hosszú időre tekint 
vissza: hatását már a ró-

maiak is ismerhették – egyes ku-
tatások szerint terápiás célra hasz-
nálták a borvizet. Több száz évvel 
ezelőtt, amikor a későbbi virágzó 
fürdőváros helyén még ősrenge-
teg terült el, a borszéki vizet már 
agyagkorsókba fejtve, lovak hátán 
hordták szét Erdély, Magyarország 
és Moldova földjére. Levéltári for-
rások bizonyítják, hogy a borszé-
ki források vize a 16. században 
tölgyfahordókban, szekereken ér-
kezett Báthory Zsigmond udvar-
tartásába, ahol a fejedelem  sikerrel 
kúrálta vele a kor – és az udvar – 
nyavalyáit. Állítólag híre is ment 
a gyógymódnak, és a borszéki víz 
több nyugati fejedelem saját pati-
kájában is megbecsült helyet ka-
pott. A borszéki vízről szóló egyik 
legrégebbi írásos dokumentum 
Marco della Fratától való: Velen-
cében nyomtatták ki 1687-ben.

A legendák a 18. században 
váltak aztán valósággá: gyógyvi-
zeinek egyre többször bizonyított 
hatásával Borszék ekkor szerzett 
széles körű ismertséget és hírnevet. 
„Az országból és külföldről számos 
gyógyulni vágyó tölti itt a nyarat” – 
adja hírül egy 1767-es keltezésű do-
kumentum. Ebben az időszakban 
épülnek számukra az első vendég-

fogadó házak, illetve több forrás fe-
lett gyógyfürdők is. A szinte csodás 
gyógyerővel bíró víz híre szétterjedt 
Európában: „a savas, gyógyító erejű 
vizet jól ismerik a helyiek és a zarán-
dokok, sikerrel használják azt több 
idegszanatóriumban is” (Budapest, 
1767). A század második felében 
Borszék már ismert fürdőváros, ve-
lencei stílust utánzó faházikókkal, 
kiépített fürdőkkel várja a vendége-
ket, akik mindenfelől jönnek, hogy 
bajaikra gyógyírt találjanak. 

A Borszék márkanév ipari tör-
ténete 1803-ban kezdődik, amikor 

a bécsi Günther Valentin ivókúrával 
kigyógyult az addig orvosolhatat-
lannak tartott betegségéből.  Ennek 
köszönhetően úgy döntött, bérbe 
veszi a földet a borszékiektől, a vizet 
pedig forgalmazni fogja az Osztrák–
Magyar Monarchia területén. Hama-
rosan bécsi mérnökök, palackgyártó 
mesterek érkeztek Borszékre, hogy 
felmérjék az üzleti lehetőségeket 
– figyeltek arra is, hogy a borszéki 
talaj rengeteg olyan nyersanyagot 
tartalmaz, amely az üveggyártás so-
rán hasznosítható. 1805-ben nagy 
ívű fejlesztések kezdődnek a tele-
pülésen: a bécsi befektetők utakat 
építtetnek, új épületeket húznak 
fel, és leteszik egy palackgyár alap-
jait. A gyáralapítás híre számos 
szakembert hoz Borszékre: leszár-
mazottjaik ma is élnek, és őrzik a 
Schiller, Wild, Talmayer, Birman, 
Kamenitzki vagy Eigel családneve-
ket. 1806-ban aztán elkezdődik az 
ásványvíz palackozása is: a Borszé-
ken gyártott üvegpalackok egy spe-
ciális töltőhelyiségben kapták meg 
pezsgő tartalmukat, így a munka 
télen sem szünetelt. A palackok 
egyosztatú faládákban keltek aztán 
útra, szalma vagy fenyőkéreg védte 
őket szállítás közben, dugónak pedig 
fenyőfapecket vagy kukoricacsutkát 
használt a gyártó. Ebből aztán törté-
net is kerekedett: a szekeresek terjesz-

tették, hogy a borszéki víznek a dugó 
sem tud ellenállni, olyan ereje van, 
hogy egy-egy szállítmányt többször 
újra le kell dugaszolni, amíg rendelte-
tési helyére ér. Ekkor már több mint 3 
millió palack ásványvizet juttattak el az 
erdélyi, magyarországi, ausztriai, mol-
dovai és havasalföldi vásárlókhoz.

Ferenc József osztrák császár 
és magyar király 1873-ban Arany-
éremmel tüntette ki a borszéki bor-
vizet, ő adományozta az Ásványvi-
zek Királynője címet is. A termék 
jó híre ettől kezdve rohamosan 
nő: érdemokleveleket, érmeket, 
díjakat nyer a Bécsi Nemzetközi 
Kiállításon (1873), a Párizsi Világ-
kiállításon (1878), a Berlini és Tri-
eszti Kiállításon (1876), a Budapesti 
Kiállításon (1885).

A következő évtizedekben a bor-
széki vizet számos vállalkozó tartotta 
palackozásra érdemesnek, egészen 
az üzem 1948-ban történt államo-
sításáig. A borvíz számára új és új 
nemzetközi piacok nyíltak: eljutott 
az Egyesült Államokba, Dél-Afriká-
ba, Svédországba, Spanyolországba, 
Izraelbe, Kanadába, Jordániába és 
Görögországba is. A márkanév tör-
ténetében az 1998-as év jelentette a 
nagy visszatérést: a borszéki víz pa-
lackozása és forgalmazása újra ma-
gánvállalkozás kereteiben kezdődött 
el. A Romaqua Group befektetésével 
eszközölt fejlesztéseknek köszön-
hetően modern, környezetbarát 
technológiával valósult meg a ter-
melés. Az eredmények sem várat-
tak magukra: 2004-ben a Borszék 
elnyerte a Világ legjobb ásványvi-
ze címet az Egyesült Államokban 
szervezett Berkley Springs Nem-
zetközi Kóstoló Versenyen, egy 
évvel később a brüsszeli Monde 
Selection-ön Nagy Aranyéremmel 
jutalmazták, 2006 és 2011 között 
pedig egymás után hatszor nyerte 
le a Trusted Brand (Megbízható 
termék) minősítést az ásványvi-
zek kategóriájában. 2010-ben a 
Romaqua Group a román királyi 
család hivatalos beszállítója lett a 
Borszék forgalmazójaként, aktuális 
felmérések szerint pedig a Borszék a 
legerősebb romániai márkanév. (x) 
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Palackok a Borszék különböző periódusaiból. 205 éves gazdasági történelem

205 év a hagyomány és minőség jegyében

Ásványvizek királynője: Borszék
Kulcsosház 

Nyírfürdőnél
Kulcsosházat avattak a lázár
fal vi nyírfürdőnél. a megyei 
tanács beruházásából épült lé
tesítmény Lázárfalva turisztikai 
vonzerejét növelheti.

Felavatták a lázárfalvi Nyírfür-
dő borvízforrás mellé épített 
tetszetős kulcsosházat és fila-

góriát. A beruházás a megyei tanács 
Hagyományos fürdők felújítása nevű 
programja révén valósult meg. Bodó 
Dávid polgármester szerint nem-
csak gazdasági, hanem turisztikai 
szempontból is érték ez az infrast-
rukturális beruházás: az épületet a 
közösség is használhatja különböző 
események alkalmával, de ha turis-
ták szállnak meg benne, akkor is a 
lázárfalviak javát szolgálja. Közvetve 
szerepe lehet a borvízforrás jobb ki-
használásában és a lázárfalvi családi 
vállalkozások megerősödésében is. 

A beruházás értéke mintegy 
384 000 lej, amelyhez jelentős 
összegű támogatást is sikerült 
megnyerni pályázati úton a turisz-
tikai minisztériumtól. Ebből egy 
szaunának való helyiséggel ellá-
tott kulcsosházat építettek, amit 
Kozmás község hozzájárulásával 
egy új filagóriával egészítettek ki.

Az ELECTRIC SERVICE 
ORIENT KFT.

értesíti az érintetteket, hogy a Csík-
szereda, Hargita utca 98. szám alatt 
található Nem veszélyes hulladék 
be gyűjtése elnevezésű terv működte-
téséhez a környezetvédelmi  engedé-
lyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható 
környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hét-
köznap 8–15 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a 
hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező sze-
mélyi adatainak feltüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 
0266–371313 

Fax: 0266–310041 


