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Kincskereső! Utad itt véget ér.
S ha netán ha emlékezetes volt a séta,
gyere el ismét Verőcére,
ahol újabb kincskereső ösvények
várnak, hogy kincseinket szívedbe zárjad.
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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,
pazar látványait, szépségét meglátod.
Ha jól figyelsz, élmény- kincsek mellé
majd ajándékunkra akadhatsz:
egy kincsesláda rejti azt,
ami örökké veled maradhat.

II.

Kincskeresés Verőcén

.

Máris a p….. ( 9. sor ) előtt állsz,
s hidd el, a legjobban jársz, ha belépsz a boltba,
– péksütemény, kenyér, torta ami ott benn csábít.
Ám mielőtt magad a finomságokra ráveted,
rendezd össze, s fejtsd meg rejtvényedet.
S miközben a sétában feltámadt éhedet elűzheted,
a kincses láda meglelését magad elé tűzheted.
A megfejtett rejtvényt bemutatva
a megjelölt helyen, megnyílik előtted a kincsesláda,
melyből apró emléktárgyak egyikét,
valamint az út közben látottak emlékét,
kincsekként mind - mind magaddal viheted.

Továbbra is Kismarosnak irányozd a lépted.
Jól jársz, ha a környéket megnézed:
emez oldalon Endrődy Sebő villa
ma a falunak háza,
míg túlnan az Edvi Illés ház,
ma a községünk könyvtára.
Ez utóbbi hajdan mozi is volt
(s ami, sajnos, nem élte meg a jelenkort).
Szemlélődés közben lassan a főtérre érsz;
kő-könyv, sz…t (7. sor ) és zenepavilon mellett lépsz
tovább a zebráig, majd azon átkelve
lováról néz rád őseink fejedelme. (6. sor )

Nos, Kismaros felé kövesd e szép falat,
közben lásd a Dunát: vizet, hajót, halat.
Lenn a folyam partján, ahogy ott sétálgatsz,
sok fehérre mosott ..gy.. héjt találhatsz.
Ha a kis ovális ház lakójának nevét tudod,
azt a tizedik sorba írhatod.
Ródd a Duna-partot, de amint teheted,
menj fel a főútra, a parti házak között.
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Amerre őseink a kondát hajtották,
„disznósz…s”-nak (ma: Száva) nevezték az utcát.
Ha lassan felkaptatsz, s levegőt kapsz megint,
egy terecske az, hol Wass Albert rád tekint.
A Lugosi utcán sétálj a főútig,
s kelj át azon – jobbra van a „Szurdik”.
Majd a szemben nyíló utcácskán lépdeljél,
amíg csak az első sarkon jobbra térnél.
A Zombori utca az, amelyben aztán,
régi öles tűztorony áll ottan a vártán.
Lovagkort idézőn, büszkén magasodik,
előtte az utca alá – kanyarodik.

Később be is térhetsz, most menj a kincs után,
indulj jobb felé a Csallóköz utcán.
Talpalj végig rajta, s amint a
Rákóczi útra kibukkansz, mintha
készakarva tenné, nem véletlen volna,
bal kéz felől rád köszön Szent Jánosnak szobra.
Ahol kis csobogó partján áll a talpazatán,
te felfelé tartsál a Petőfi utcán.
Kisvártatva, hol az utca jobbra kanyarodik,
a lépcsők fölött a …p… föléd magasodik.
S azt, hogy mi más néven az Isten háza,
írd be a rejtvény harmadik sorába.
Örökítsd meg híven templomunk szépségét,
ha otthon van, kérheted atyánk segítségét.

A töltés alatt hogyha átbújsz,
majd a kocsiúton jobbra indulsz,
bal kézről játszótér marad el mögötted,
míg jobb felől sínpárok szaladnak melletted.
Kis terecske fogad néhány lépést téve,
benne ötvenhatosoknak emlékműve.
Ha fejet hajtottál, tartsd tovább az irányt:
kicsit balra térj el – éppen toronyiránt.
A Szamos utca az, amelyen most lépkedsz,
s már az első sarkon – figyelj, el ne téveszd! Föléd magasodik gondozott szép parkban,
a G… . múzeum, ami eléd toppan .
Az alkotó nevét, hogy ne járj hiába,
írd a rejtvénynek a második sorába.

Indulj a vasútállomástól !

(2. sz. kincskereső ösvény)

Dombon, parton, talpaló

Emlékezz, idézd fel elődeink korát,
majd lépj ki az útra az oldal-kapun át.
A szemközti telken – vedd észre, ha mondom -:
eléd toppan ott a református templom.
A nagy törökverőről elnevezett utcán,
sétálj tovább némi szemlélődés után.
Ballagj el csak egy saroknyira át
a vasút alatt, a Maros utcán
Melletted füvek, bokrok, fák vonulata,
majd vár a Losonci utca torkolata.
Most térj rá erre az útra,
már közeledik hozzád a Duna.
De még előbb elhagyod az óvodát, ..ko..t,
arrébb Vali néni kifőzdéjét, s az egészség házát.
Az intézmény nevét ahogyan az járja,
írjad a rejtvénynek negyedik sorába.

A temető sarkánál lyukadsz ki nyomban,
fordulj balra, néhány p….t látsz a dombban.
Ha tudod,hogy mi az építmények neve,
a rejtvény ötödik sorában legyen annak helye.
Szőlész - borászkodás emlékét idézik,
de lépj el előttük, a kis játszótérig.
A hely neve: „Poki”, kutatjuk az okát,
de most a sírkertben ajánlunk egy sétát.
Sok egyszerű verőcei polgár mellett,
egynémely híresség is lelt itt nyughelyet.
Ha Ady emlékét, hagyatékát istápoló művész sírját,
a református halottasház mellett megleled,
nevét a rejtvénybe nyolcadiknak elhelyezheted.
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Ha letérsz a partra, „végy egy nagy levegőt:
lélegzet-szakasztó, mit látsz magad előtt.”
Nyugat felé „támfal végestelen hosszan
csipkés-gyönyörűen az húzódik ottan.
Nemcsak látványnak szép, árvizektől is véd.
S hogy épített műnek ily nagyon látványos,
abban főszerepet visel Ybl Miklós”.*
(*idézet a „Füzesbe kanyargó”,
1. sz. kincskereső ösvény leírásából )

Az országút mellett Vácnak irányába’,
étterem hívogat, no és a sportpálya.
S ki a pizzázóba jó étkekért betér,
jegyezze meg nevét, ez pedig h..…..r.
De nem elég annyi ha csak fejben tartod,
jól teszed ha az első sorba is beírod.
A Dunának partján színpad, harangjáték,
s a hajdan vidám és pezsgő strand is vár még.
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