
Napfény, medencék és mi,  

                avagy hol terem a tündérrózsa… 

 

Kihasználva a nyári jó meleg időt elindultunk 

Tótkomlósra a fürdőbe.  

A busz pontos volt, a csomagunk nehéz már az 

indulásnál; átszállásnál a busz késett és a 

csomagunk mintha nehezebb lett volna ;-) . Na, de kit zavar ez ha „némi” 

medencézés az utazás vége? 

A fürdőbe érve azonnal lesokkoltuk a pénztáros hölgyet az igényeinkkel 

(kistérségi kedvezmény, kpfizetési számla,…), aki, bár ez volt itt a második 

munkanapja, jól vette az akadályt. 

Bezúdultunk a fürdőterületére, jó árnyékos helyet (asztalt, széket) foglaltunk és 

már kezdődhetett a medencék kipróbálása. Miután szinte jó ismerősként 

„üdvözöltük” az összes medencét, kénytelenek voltunk egy késői pót-pótreggelit 

tartani. Legyűrve az elemózsia halmokat, némi 

nézelődésre és beszélgetésre adtuk a fejünket. 

Megbeszéltük a klímaváltozás problémáját, a fűnyírás 

nehézségeit, az építészet érdekes megoldásait, majd a 

tündérrózsák termőhelyéről  és „úszó tudományáról” 

is szót ejtettünk.  

A sok beszédtől és a sok gondolkodástól elbágyadva a 

meleg vizes medencében kívántunk felélénkülni, de ez 

nem volt túl jó ötlet, mert itt még inkább 

elbágyadt a csapat. A medencéből jó 

kilátás nyílott a helyi néprajzi kiállításra, 

melyet meg is tekintettünk (jó messziről 

), de készítettünk képeket, melyek 

alapján egy hideg, esős őszi napon, majd 

kielemezzük a kiállított tárgyakat. 



A „művelődésen” túl egy jó tippet is kaptunk a medencében , hogy hol 

tudnánk finom, laktató ebédet kapni. Nem kis meglepetésünkre ugyanis 

ismerőssel találkoztunk a fürdőben! Edit „néni” volt a mi tanácsadónk, aki „a 

programokat finanszírozza” (a fiúk így már tudták, 

hogy kicsoda ;-))) ), jó tippjét a következő 

alkalommal meg is fogadjuk. 

A meleg vizes medence után jöhetett a hideg vizes, 

labdázással, „ugorjak-e előre szaltóval ?”. Mivel itt 

úszni kellett (mély a 

medence  ) hamar 

elfáradt a csapat, így 

a benti medencék felé 

vettük az irányt. Először is a félhomályban úszó ;-) 

szigetes medencét próbálták ki a fiúk, majd 

jöhetett a versenyzésre alkalmas nagy medence. 

Volt itt „ki ér 

gyorsabban a 

túl oldalra”, 

„ki kapja el a labdát” és „kicsi rakás nagyot 

kíván” is. 

Alaposan kifáradva indultunk némi hideg 

csemegét keresni, amit szerencsésen meg is 

találtunk néhány jégkrém „személyében”. Majd jöhetett ismét a medencék végig 

látogatása és mindezek után az uzsonna. Egy kis napozás és alapos tusolás után, 

még alaposabban kifáradva indultunk haza. A buszon mindenki a táj 

szépségeivel volt elfoglalva (üveges, távolba révedő, megfáradt tekintetek ;-) . 

    Haza érve nem kívánt az ifjoncok csapata csak gyümölcsöt, így „kénytelenek” 

voltunk a meglévő dinnye készletet feláldozni.  

Nagyon szép, de fárasztó napot töltöttünk a Tótkomlósi fürdőben, megfogadva, 

hogy magunkat nem kímélve ismét elmegyünk még a nyáron! 
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