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6.

Kincskereső! Utad itt véget ér.
Netán ha emlékezetes volt a séta,
gyere ismét Verőcére,
ahol vár újabb kincskereső séta.
S ha még egy kevés időd akad,
töltsd ki a rejtvénynek minden rubrikáját.
Ha így teszel, biztosan megleled a kincses ládát

Ha a kijelölt helyre jó betűket rajzolsz,
a helyre könnyen rajtolsz.
Ha e fejtést bemutatod,
a ládából a kincset kikaphatod.

Hol lehet a kincsesláda?

Vándor! Ismerd meg Verőcét!
Megmutatjuk Neked számos ékességét.
Ha kincskereső ösvényeit bejárod,
kies látványait, szépségét meglátod.
Ha jól figyelsz, élmény kincsek mellé
kincses ládánkra is rálelhetsz,
s belőle kis emléktárgyakat magaddal vihetsz

I.

Kincskeresés Verőcén

.

Ha még néhányat az országúton jobbra lépsz,
a hajdani nagyvendéglő helyére érsz.
Lebontották, és ma már étkezde,
cukrászda vár itt téged, Vándorunk.
Ám még mielőtt leülnél és evés-iváshoz
látnál, kicsit tovább-csábítunk a főtérre.
Mi mindent láthatsz te ottan?
No, csak sorban:
…. fejedelem lovasszobra áll a túlsó oldalon,
nevét a tizennegyedik sorba írd a papíron.
Emitt, hol Nagy ….. király (hetedik sor), és Hedvig nyaralója állott,
most szökőkút – palmettás – díszlik, arrább nagy kő-könyv nyílik
…... ódon történetével (nyolcadik sor) lapjain.

A következő kis közön át újra sétálj le a Dunára:
itt most közelebbről fogad a támfal-sor látványa.
Hajdani kikötő helyén lépdelsz mostan,
kofa-, s kirándulóhajók sürgölődtek ottan.
Ha felfelé tartasz, akkor balra
a volt Willoner-panziót láthatod;
míg ha jobbra nézel, a közön át,
a régi Willoner lakás mellett mész el,
falára jelölve az árvizek szintje –
sűrűn emelkedett a víz magas szintre

Ha sétádat töretlenül folytatod,
vonzó épületek sorát láthatod,
mígnem elérsz a Fehér Hattyúhoz.
S a hír talán lázba hoz,
hogy az épület kertjében – tudni való volt az utolsó cigányzenés mulató.
Az Árpád út 58. „Ybl-ház”-ként ismert – tévesen.
A mester munkatársa, ….. Ferenc
tartott itt fenn irodát.
Ha nevét valahogyan megtudod,
azt a kilencedik sorba írhatod.
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Most talpalj Kismaros irányába a páratlan
oldalon, s nem váratlan
módon az Árpád út 71-es számnál,
a hajdani „Keramosz műhely” előtt állsz már
előtte egy ódon ….-sel.
Menj tovább, csak pár lépés,
Utadon nem sokat késel,
eléd tárul kert mélyén és
ha be is térsz oda, ahol vár sok csoda
csalogat a „Bagolyvár”.
(nézelődés közben a kinti „gépezet”
Szemléld
meg jól és ha már
nevét hogyha kitalálod, azt a
kigyönyörködted
magad,
rejtvény második sorába rajzolhatod):
fordulj
most
a
szőke
Duna
felé:
a házikóban ajándék és antikvitás
a
látványtól
a
szemed-szád
fennakad!
látható és kapható – és nem vitás,
Egyszerre látsz hegyet, vizet,
hogy megfog a helynek varázsa.
szemben
a Szentendrei-sziget.
De még nem itt rejtezik a kincsesláda!
Fenséges folyami látkép,
rácsodálkozhatsz a várra.
Lépdelj tovább, még
sok - sok érdekességre várva.

Az épület előtt egy szentnek szobra áll,
s mivel e játékban emígy szól a szabál',
K.....f nevét azon nyomba'
írjad a tizenharmadik sorba.
Nagy költőnknek nevét viseli az utca,
mely előtted nyílik, s visz az országútra.
Ez Árpád vezérünkről kapta nevét,
ami a negyedik sorban nyerje el a helyét.
Jobbra a sarkon kis …...na áll,
melyet Giergl Kálmán tervezett.
A hiányzó főnevet a hatodik sorba teheted.

Kedves Kincskereső, míg első lépteid megteszed,
elmondunk egy kis történelem-leckét neked:
jó, ha tudod, hogy hazánkban az első vaspálya
Pestről indult, s futott be ...-ra.
Hogy ezt többé el ne felejtsd,
e városnevet a rejtvény első sorába rejtsd.
Vácról csak egy ugrás ez a mi kis falunk,
Amelyet most neked be- és megmutatunk.

Indulj a vasútállomástól !

(1. sz. kincskereső ösvény)

Füzesbe kanyargó

Gyönyörködj és pihenj, ám aztán menj tovább
Szob felé, de rögtön az országúton át
arra, hol tábla a következőt jelzi:
időseké a park, kastély, a neve: „.......”.
Ezt a nevet vésd a kobakodba,
no meg a tizenhatodik sorba.
Általában csak a kapujáig juthatsz,
de érdemes menni, mert sokat tanulhatsz,
ha utánanézel a M.....i névnek,
s annak, mit a kapu fölé a kőbe bevéstek.

Ha itt tovább-mehetnéked támad,
célozd meg a parti cserjéket és fákat.
Amint az országutat óvatosan átszeled,
magad előtt láthatod a „füzesek”et.
Gyönyörű part, gyepek, ligetek.
A kerékpárút mellett
szaporázd léptedet a gyalogos sávon.
De a tekinteted közben körbejárjon!
Ott, ahol egy földút iramlik a partra,
kövesd a járását, ha kedved úgy tartja.
Nyárfák, füzek, cserjék és virágok között
éred el a partot a torkolat mögött:
karnyújtásnyira a T....-patak a Dunába torkoll.
Csendesen csobog csak, nem morog, nem horkol.
A török időkből származik a neve,
a tizenegyedik sorban legyen a helye.

Ahol vasút-keresztezést jelöl meg a KRESz-tábla,
ott érkezett nem is oly' rég Királyrértről
a kisvasút falunkba. Ma csak néhány rozsdásodó,
árva vágány emlékszik az elmúlt korra.
Ne szomorkodj, indulj inkább le a Duna-partra.
Ám mielőtt az országutat keresztezed,
jól jársz, ha a fakeresztet észreveszed!
Állították ezer-kétezer év emlékére.
Figyelj a kőtábla bevésett szövegére:
akinek könyvéből idéz az első strófa,
annak nevét írd be a harmadik sorba.
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Ha lassan továbbhaladsz, érdekes motívumokra akadsz
a 76-os épület homlokzatán: olyan díszítések várnak,
mik ékei a ….........nak is, Budapesten,
mely épület zenés művészetnek palotája.
Neve kerüljön a rejtvény tizedik sorába.
A hasonlóság nem véletlen,
hanem egy és ugyanazon mester (remek) műve.
Az alkotó Giergl Kálmán.
Szomszédos, öregkori házán
frissen elhelyezett tábla jelzi:
Verőce értékeit féltőn megőrzi.

De vissza az útra és Vác felé, Vándor.
Sok érdekesség vár a 80-ik számtól.
Szépen felújított ház ez az ingatlan,
hol kőtábla jelzi - nem is oly szokatlan a …. ár-szintjét ezernyolcszázhetvenhatban.
Mely folyamról van szó? Neve oly rövidke,
hogy egy sorba illik csak: az ötödikbe.
Híres írónk élt és alkotott e lakban.
Az ő emlékét is kőtáblába vésett
szöveg őrzi fenn a falban.
Olvasd el, emlékezz s ha ez eddig késett,
hazatérve keresd, forgasd a munkáit.
Fedezd fel, ismerd meg Jánost, …......t.
Nevét pedig, s ezzel ne késs,
a tizenötödik sorba bevésd.

Nos, csinálj egy hátra arcot mostan,
és amerről jöttél, menjél újra ottan.
A füzesek mellett sétáljál el megint,
meg se állj, míg túlról a Bagolyvár átint.
Percet se tétovázz, szedd a bátorságot,
s le, a víz szélére vedd az útirányod.
Ha leértél, állj meg, s végy egy nagy levegőt.
Lélegzet-szakasztó, mit látsz magad előtt:
mediterrán t...f.. végestelen hosszan
csipkés-gyönyörűen az húzódik ottan.
Nem csak látványnak szép – árvizektől is véd,
s hogy épített műnek ily nagyon látványos
abban főszerepet visel Ybl Miklós.
Az építmény nevét- ne tétovázz ezzela rejtvény tizenkettedik sorába helyezd el.

