
Sárkány Wellness- és Gyógyfürdő 
 

 

A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő a város szélén, a Széna-réti tó szomszédságában talál-

ható. A városban a 70-es évek óta üzemelt egy strandfürdő, melynek állapota az eltelt évek 

alatt erősen leromlott. Így régi vágya teljesült a lakosságnak, amikor 2010 áprilisában, két 

éven át tartó építési munkálatok után átadták az európai színvonalú komplexumot. A fej-

lesztések a Hit és Egészség Európai Uniós projekt keretén belül valósulhattak meg. 

A fürdő területén található termálkútból calcium-magnézium hydrogen karbonátos gyógy-

víz tör felszínre, melyet 2003-ban nyilvánítottak mozgásszervi és ízületi panaszokat enyhítő 

gyógyvízzé. 

A komplexum egy májustól szeptemberig nyitva tartó szabadtéri strandfürdőből és egy fe-

dett részlegből áll, mely egész évben nyitva áll a vendégek előtt. A termál részleg négy 

funkcióra tagolható: uszoda, gyógyvizes medencék, wellness-részleg, gyógyászati kezelő-

tér. 

Az úszás kedvelői télen-nyáron kora reggeltől késő estig sportolhatnak a 180 cm mély, fe-

szített víztükrű úszómedencében, míg az állítható mélységű tanmedence különböző korcso-

portok számára oktatási célra alkalmas. 

A két termálmedence, melyek gejzírekkel, dögönyözőkkel, buzgárokkal erősítik a víz gyó-

gyító es élvezeti értékét, egészségügyi es rekreációs célokat szolgál. Itt helyet kapott két 

jakuzzi, a wellness részlegben pedig három különböző szauna, merülő medencék, pihenő-

tér, aromaterápiás szoba, gőzkamra, infraszauna, sókamra és masszázshelyiség szolgálja a 

vendégek igényeit. A gyógyfürdő épület negyedik részlege a gyógyászati kezelőtér, ahol a 

betegek a magas ásványi anyag tartalmú gyógyvíz hatásaitól várják a gyógyulást. Itt a 

gyógymedence, szénsavas kád, tangentorkád, fizioterápiás szolgáltatások mellett, csoportos 

víz alatti torna, 18 eves kor alatti gyógyúszás, súlyfürdő es masszázs szolgáltatásokat is 

igénybe lehet venni. 

 A fürdő dolgozói és vezetése kiemelten fontosnak tartják, hogy az idelátogatók igényeit a 

lehető legmesszebbmenőkig kiszolgálják. Ezt a célt szolgálja a nyitvatartási idő meghosz-

szabbítása, valamint a folyamatosan bővülő szolgáltatások köre. 

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

 

 A Sárkány Wellness - és Gyógyfürdő megnyitása óta nemcsak a helyi lakosok, hanem a 

kistérség, sőt a határon túli közönség igényeit is igyekszik a lehető legmagasabb színvona-

lon kiszolgálni. A termálturizmusnak köszönhetően nem csak a nyári hónapokban építhe-

tünk a fürdőre, mint turisztikai célpontra, hanem szezonon kívül is idecsalogathatjuk a kis-

városunk iránt érdeklődőket. 

 

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, hon-

lapok, multimédiás források): 

 

Ács Imre,”Nyírbátor új vonzereje, a 2010-ben épült Sárkány Wellness és Gyógyfürdő”, 

szakdolgozat, Debrecen, 2013. 15.-18. p. 

“Úszkálni télen-nyáron”, Bátor, 2010. 2. 2.p. 

“Sárkány Wellness és Gyógyfürdő: egy évesek lettünk”, Bátor, 2011. 4. 15p. 

5. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

sarkanyfurdo.hu 


