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Ság hegy alól gyógyvíz jő,
itt épült a Vulkán Fürdő.
Hotel, kemping, uszoda,
Ti is gyertek el oda!

Strandolni és úszni remek,
Szereti is minden gyerek.
Bébi-pancsi, tanmedence
a gyerekek kedvence.
Sportolhatsz itt kedvedre,
Vár az úszómedence.

Anya, apa szaunázhat,
te inkább a sószobát használjad.

Derekad fáj, hátad sajog,
a gyógyvízét kell kipróbálnod.
Meggyógyul az ízületed,
de sokat kell itt fürdened.
Gyerekként ne menj a meleg
vízbe, a szívednek ártasz vele!

Hogyha nincsen semmi bajod,
az uszodát használhatod.

Az egészség fontos dolog,
Uszodában így óvhatod:
Zuhanyozz, használd a
lábmosót, 
mosd le a piszkot magadról!
Tisztán lépj a medencébe,
Ne légy fertőzésnek kitéve!
Az usziban fürdőruhád hordjad,
Ne vidd a vízbe a bacikat!
A papucs is kötelező,
Így a betegség elkerülhető.
Látogató vagy csak,
vagy papucsod otthon maradt?
Cipővédőt kell felhúznod,
mert utcai cipőd talpa piszkos.
Úszósapkád se feledd,
Hajad ne szennyezze a vizet!

Ragaszkodj a házirendhez,
hogy elkerüld a balesetet!

Papucs nélkül ne szaladj,
A nedves kövön elcsúszhatsz!
Ne ugorj a medencébe,
Megsérül a fejed tőle!
Óvatosan csússz a csúszdán,
Nehogy kiess az oldalán.
Csúszni csak akkor kezdjél,
Mikor társad már vízbe ért!
A labdával is vigyázz,
nehogy valakit eltalálj!
Nénik, bácsik nem szeretik,
ha hideg vízzel lespriccelik.
Vízipisztoly remek dolog,
de csak, ha a tesód célzod.

Nyáron a szabadban strandolj,
Itt se bújj ki a szabályok alól!
Ha nem ezt teszed,
Az úszómester síppal jelez.
Az a dolga, hogy figyeljen,
és ha baj van, ott teremjen.
Hallgass mindig a szavára,
tanácsa a te érdeked szolgálja.

Vigyázz mindig magadra,
Fürdőzőkre, barátokra!
Tartsd be a kötelező
szabályokat,
Hogy mindig jól érezd magad!

Ússzál, strandolj, fürödjél,
Egészséges, boldog légy!
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