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“Printre cele peste 200 de băi termale ungureşti, aceasta este din prima categorie, iar 

datorită substanţelor chimice aflate în compoziţia apei se situează în vârf în această 

categorie. Calităţile curative ale apei de aici erau cunoscute încă din secolul al XVIII-

lea, şi nu doar moşierii din împrejurimi, ci şi publicul amator de băi din comitatele 

vecine veneau aici, ca să petreacă o vară plăcută şi ce era mai important să se 

însănătoşească. În primele decenii ale secolului trecut, doctorii noştri descopereau, ce 

comoară este apa din Bixad, pe parcurs creându-se o mică literatură despre efectele 

balneoterapeutice ale apei termale şi băilor de aici. Atât specialiştii noştri, cât şi cei 

străini au stabilit că apa minerală cu, concentraţia optimă de potasiu şi sare iodată 

găsită aici este deasupra tuturor izvoarelor cu această compoziţie cunoscute la ora 

actuală. Deja la 1848, profesorul Tognio scria astfel: “La nivel de ţară, chiar la nivelul 

întregii Europe sunt foarte puţine ape termale, care să se compare cu cea din Bixad. 

Oare dac-ar nota acest lucru proprietarul şi ar memora aceasta doctorii din Ungaria. 

Este foarte interesant faptul că, în timp ce la Pesta se vinde apa din Scsavnicz (Polonia), 

din apa de Bixad cu mult mai bună, nici o picătură nu se găseşte.” Kovách Imre, unul din 

marii noştri balneologi, astfel îşi încheie articolul despre băile de la Bixad: “Astfel de 

comori sălăşluiesc în Bixad nefolosite, privind spre publicul larg. Băile maghiare de la 

Luhatschovicz sunt vizitate doar de cei din împrejurimi, iar afacerea cu apa de aici este 

minoră faţă de cea de Selters.”  

În ultimele decenii ale secolului trecut a atins pragul cel mai important al 

dezvoltării sale. Mai ales, de când s-a construit şi linia secundară de cale ferată Satu 

Mare – Bixad, ajungând astfel să aibă legătură direct cu reţeaua de cale ferată a ţării. În 

primăvara anului 1905, au fost demarate atât lucrările la linia de cale ferată, cât şi cele 

de construcţie a noilor clădiri din zona băilor. În momentul în care prima garnitură de 

tren a ajuns în localitate, deja 160 de camere amenajate şi confortabile îşi aşteptau 

oaspeţii. Băile se află înconjurate de o coroană de munţi mai mici şi mai mari, într-o vale 

în suprafaţă de aproximativ 3,5 ha. Această vale este superbă; un lanţ de munţi mai joşi 

o desparte de marea câmpie (Alföld); câmpiile dimprejur sunt străbătute de pârâuri 

cristaline, fiind brăzdate de parcele arate, puternic roditoare, iar mai încolo păduri de 



arbuşti fac peisajul mai variat. Şi de aici se poate vedea tot Oaşul, care este una din cele 

mai frumoase zone ale comitatului. Terenul pe care se află băile, este poziţionat într-o 

zonă protejată de curenţii aşprii şi de vântul din nord şi este la 204 m de la nivelul mării. 

Aerul este lipsit de praf, foarte ozonat, parfumat, apa potabilă este multă şi bună. Clima 

este domoală şi permanent, oscilaţiile de peste zi sunt blânde şi trecătoare. Cantitatea 

precipitaţiilor este medie, cerul este în mare parte senin, cu o vreme uscată la mijlocul 

sezonului. Avantajul acestei îndelungi clime însorite este faptul că atât luna mai, cât şi 

luna septembrie sunt integral potrivite pentru tratamente. Tocmai pentru această climă 

excelentă, se obişnuieşte să fie numită “Mecca bolnavilor cu afecţiuni gastro-intestinale 

şi respiratorii”.[ … ] 

“Vechiul parc, întins ca şi suprafaţă, a fost lărgit cu încă 100 de holde odată cu 

noua organizare, holde acoperite tot cu păduri de stejari şi brazi seculari din zonele 

înconjurătoare. Au fost construite: un restaurant impozant, o sală de băi, o sală pentru 

inhalaţii/inhalatorium, băi cu apă carbogazoasă, un institut de tratament cu apă rece, 

băi solare, precum şi mai multe pavilioane plăcut amenajate, ce ofereau încredere. Atât 

clădirile, cât şi parcul sunt dotate cu, conducte de apă montate la standardele vremii, iar 

încăperile erau iluminate cu sisteme pe bază de acetilenă. 

Băile au trei izvoare termale. Acestea sunt înconjurate cu pietre sculptate, iar un 

pavilion elegant protejat de gratii de fier le protejează de infecţiile de tot felul. După 

nume sunt următoarele:1. Izvorul Clara (Klára-forrás), este cel mai bogat dintre ele. Se 

află în mijlocul încăperii de alimentare cu apă. Are un diametru de un metru, este adânc 

de doi metri jumate, cu un debit însemnat. Apa este curată, incoloră şi inodoră; lasă la 

urmă un gust puternic, pişcător, cu conţinut de potasiu şi sărat. În perioadă ploioasă are 

un puternic miros de sulf. Temperatura este (pe vreme de 20 °) de 16 °. Doar această apă 

este folosită la îmbuteliere şi pentru tratament intern. 2. Izvorul Ştefan (István-forrás)se 

află un pic mai la sud de primul, la o distanţă de 4 metri; are diametrul de 22 de cm şi 

este adânc de 2 m. Temperatura este (pe vreme de 20 °) de 15 °. 3. Izvorul Indrei 

(Endre-forrás) este cel mai mare dintre toate izvoarele. Se află la vest de izvorul Clara, 

la vreo 1,5 m. Suprafaţa acoperită este rotundă, lungimea de 3,3 metri, lăţimea 1,31 

metri şi adâncimea de 193 m. Înălţimea cea mai mare la care iese la suprafaţă este de 

1,32 m. Temperatura este de 15,5 °. Pe suprafaţa apei, periodic apare o peliculă gălbui-



maronie; apa este incoloră, curată şi inodoră. Gustul este sărat, leşios. Apa acestui izvor 

este folosită mai ales pentru băi, în băile cu văni.  

Izvorul Clara de la Bixad, poate concura cu success cu cele mai importante 

izvoare cu apă acidulată, cu conţinut de potasiu şi de sare, precum reiese din următoarea 

prezentare, pe care profesorul universitare Lengyel Béla, a realizat-o în urma analizării 

apei: 

Ems Kränchen (Germania) are 0,97conţinut de sare, 2,83 de hidrocarbonat de sodiu. 

Niederselters (Germania) are 2,2 conţinut de sare, 1,25 de hidrocarbonat de sodiu. 

Izvorul Clara din Bixad are 2,30 conţinut de sare, 6,02 de hidrocarbonat de sodiu.  

Astfel că apă sărat-leşioasă de la Bixad în comparaţie cu cele din aceeaşi 

categorie, din străinătate şi mai concret, în comparaţie cu cele din Ems, Gleichenber şi 

Selters, nu numai că este de aceeaşi categorie, ci pe acestea le depăşeşte de mai multe 

ori în ceea ce priveşte conţinutul de hidrocarbonat de sodium (pe cea din gleichenberg 

de trei ori, iar pe cea din selters chiar de şase ori). Profesorul Lengyel, renumitul 

profesor chimist, odată cu finalizarea analizelor a simţit obligaţia, să informeze cu 

privire la rezultatele acestora congresul naţional reunit al balneologilor maghiari. 

Frumoasa şi instructiva citire a rezultatelor ştiinţifice a trezit interesul general, reuşind 

să facă din apa puţin preţuită anterior, să devină căutată la nivel naţional. Astăzi 

consumul de apă de Bixad, depăşeşte volumul de 2 milioane de butelii.  

Umplerea, îmbutelierea şi dopuirea sticlelor se face în mod exemplar. Locaţiile 

de îmbuteliere, depozitele spaţioase, expedierea şi încăperea de spălare a sticlelor dotată 

cu tehnologie specială, funcţioanează într-un mod excepţional. După părerea comună a 

profesorilor, doctorilor şi chimiştilor din ţară, apa din Bixad se află pe primul loc şi în 

rândul apelor îmbuteliate şi tratate la modul cel mai ideal. Analizele repetate ale 

specialiştilor bacteriologi, dovedesc faptul că, apa, şi după o depozitare mai îndelungată, 

rămâne sterilă, proaspătă şi plăcută.”  

Informaţiile continuă cu o serie de informaţii de specialitate, cu privire la 

tehnicile şi bolile tratate cu success de-a lungul timpului de către specialiştii de la 

băile din Bixad. 

 


