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Запослени у Харкањ бањи, која се 
налази у „медитеранском делу“ 
Мађарске, са поносом ће вам рећи 

да такве воде, као што је њихова бањска, 
нема надалеко. Односно да такав састав 
воде, како су утврдили стручњаци, по-
стоји још само у Мртвом мору и далеко, у 
једној бањи у Мексику. 

Харкањ је мало место са великим пар-
ком, са столетним стаблима и базенима 
са топлом водом у бањи. Налази се на 
250 километара удаљености од Београ-
да и најкраће је да до њега дођете преко 
Шида и Осјека, да границу пређете код 
доњег Михољца па да кренете на север 
до Харкања. У питању је веома познато 
и лековито купалиште са невероватним 
бројем сунчаних сати годишње – више од 
две хиљаде. Зато овај део и називају Ме-
дитераном Мађарске. 

На позив Туристичке организације 
Мађарске и Жолнајеве културне четврти 
уметнички прес караван са петнаестак 
новинара, представника београдских ме-
дија посетио је градове Печуј и Вилањи 
као и Харкањ бању. 

Ово лечилиште постоји већ 180 година 
али је модернизовано у етапама. Вода је 
мутна од минерала и растворених гасова 
који се ослобађају, а кажу да је толико ле-
ковита да је и само седење поред њених 
базена и удисање испарења благотворно 
за људски организам. 

Давне 1823.године бивши власник Ши-
клошке тврђаве и велепоседник из породи-
це Баћањ је почео да исушује огромну моч-
вару на подручју данашње Харкањ бање 
јер је желео да добије више земљишта за 
узгој стоке. И приликом радова исушивања 
примећено је да се велики број кметова 
који су били ангажовани на радовима а 
који су патили од реуматских болести, на-
кон константног контакта са водом, осећао 
се све боље и боље, а реуматски болови 
нестајали су сами од себе. Онда је гроф 
издао наредбу да се испита вода у мочва-
ри. Већ наредне године почиње купање у 
првом базену на овим просторима, а глас 
о лековитости воде се брзо пронео па је 
1828. године ту напрваљен први хотел са 
28 соба. У оно време се бања користила 
само по лекарском рецепту. 

Бања се налази на те-
риторији од 13,5 хектара 
и личи на праву ботаничку 
башту. Биљке и разне врсте 
цвећа су ту доношене из 
свих крајева света па имате 
осећај да се налазите у пра-
вом парку природе. Бања 
има седам бунара, однос-
но седам извора а два су 
на територији бање док су 
други у њеној околини. Тем-
пература воде је различита. 

Обична топла вода има 33°C, температу-
ра у олимпијском базену је 28°Ц, а што 
се тиче унутрашње лековите воде и она 
није уједначена. У три унутрашња базена 
је температура воде 32, 35 и 37 степени 
Целзијуса. У питању је сумпорна вода а 
карбон сулфид је на овим просторима у 
води пронађен још 1920.године. Вода до-
лази из дубине од 70 до 100 метара и тем-
пература оригиналне воде је чак 62°Ц, па 
се за потребе терапије и пливања у базе-
нима треба охладити. У базенима се пре-
поручује задржавање од 20 до 30 минута 
јер после тог рока организам великом бр-
зином упија сумпор. 

Зашто људи долазе у великом броју 
у Харкањ бању? Зато што њена вода 
лечи различите болести: псоријазу, ги-
неколошке проблеме, неплодност, ре-
уматске болести, има велики ефекат на 
обнављање истрошене хрскавице, па 
спортске екипе своје припреме проводе 
управо на овом месту. У воду се не до-
дају никакве хемикалије и сваког дана се 
унутрашњи базени потпуно празне а онда 
пуне новом, филтрираном водом А то 
значи да се дневно у базене убаци 3.800 
кубика лековите воде. 

Бања је модернизована и осим два ве-
лика спољна базена која се реновирају и 
биће отворена средином јуна, располаже 
и модерним велнес центром на другом 
спрату: сауне, ђакузи, парна купатила, 
ресторани, кафићи у којима у сваком тре-
нутку можете попити најздравије цеђене 
сокове... А што је најважније, клима је 
толико пријатна да се можете сунчати и 
одмарати под отвореним небом након ку-
пања у лековитој води.  í
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БЛАГОДЕТИ СУМПОРНЕ ВОДЕ
Изворна температура лековите воде у 
Харкањ бањи је 62°C па се она филтрира 
и хлади да би у унутрашњим базенима 
могла да се користи за пливање и 
терапије. Због карбон сулфида који је на 
овим просторима пронађен пре скоро 
сто година, ова вода се препоручује за 
лечење реуматских, затим гинеколошких 
обољења, неплодности, псоријазе, а њене 
благодети за људски организам су велике
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Харкањ бања 
– купање на 

чистом ваздуху у 
парку природе

Лековитост воде 
у Харкањ бањи 
је надалеко 
позната


