3 napos wellness hétköznap Mezőkövesden
2020. február 18-20.
A teljes kikapcsolódást nyújtó programok egyike zajlott a héten. Zajlott, de jégzajlás nem volt, mivel a gyógyfürdőben a
leghidegebb medence is csak 26 fokos volt, míg a legmelegebb 38 fokos. Ezen kívül még jó pár különböző hőfokú medence állt a
rendelkezésünkre. Az is megtalálta a kedvére valót, aki úszni szeretett volna és az is aki masszázsfürdőt keresett, sőt szabadtéren is
lehetett fürdeni meleg vízben. Mindehhez pedig ki sem kellett tennünk a szállodából a lábunkat, mert minden ott volt egy helyen.
Sőt, ha nem 15 és 17 óra között választottuk a vizes programot, akkor a medencéket is tudtuk uralni annak ellenére, hogy a
szálloda telt házas volt. Mindez Mezőkövesden a Balneo Hotel Zsóri Thermal & Wellness szállodában történt.

Azért akik ismernek, tudják, hogy az utazásainkon szeretek sok-sok információt is átadni. Most sem volt ez másként. Az odafelé
vezető úton megálltunk Szolnokon, ahol egy kis városnéző séta során ismerkedtünk a város múltjával. Már a tervezéskor kialakult
bennem, hogy 2021-ben az egyik 1 napos út Szolnokra fog vezetni. Második megállónk a Jász Múzeum volt. A helyi vezetőnk
segítségével nagyon sok érdekességet tudtunk meg a Jászokról és Lehel kürtjéről.

A második napon Mezőkövesd került terítékre. A Matyó Múzeumban olyan ismeretekre tettünk szert, hogy ha
találkoznánk egy ünneplőbe öltözött matyóval, akkor mint egy nyitott könyvre tekinthetnénk. A ruházatáról minden
információ leolvasható.

Tervezett programon kívül megnéztük Takács István freskófestő gyűjteményét. Itt megtudtuk a nagy titkot, azaz, hogyan
készítették a maradandó freskókat gyorsan és ügyesen. Az egyik művét eredeti méretben is megnéztük a szemben található
templomban. Takács István 290 templomot festett Magyarországon, többek között a márigyűdi is az ő keze munkája. Majd
sétáltunk az élő skanzenben a Hadas városrészben.

A hazafelé út is tartogatott érdekességeket. Megnéztük Gyöngyösön az Orczy-kastélyt a Mátra Múzeummal, ahol
megcsodáltuk a mamut csontvázat, illetve egy olyan természettudományi kiállítást, aminek nincs párja. Egy egész
napot el lehetett volna tölteni benne.

Beszámolóm messze nem teljes, hiszen szót érdemelt volna még Richter Gedeon és a Béres csepp. De az is kimaradt, hogyan lett a
csoportkép 9 fős, és én mégsem voltam rajta. Elárulom, volt egy meglepetés útitársunk is. Szóval ez volt a pihentető 3 nap. Csak
egy dolog volt fárasztó. A sok étel, amit a szemünk megkívánt és el kellett fogyasztanunk.

