.

.

K

O

Z

S

L

K

L

L

Á
H

Kincskereső! Utad itt véget ér.
Gyönyörködd ki magad!
Netán ha emlékezetes volt a séta,
gyere ismét Verőcére,
hol vár újabb kincskereső séta.
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Ha a kijelölt helyre jó betűket rajzolsz,
a helyre könnyen rajtolsz.
Ha e fejtést bemutatod,
a ládából a kincset kikaphatod.
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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.

III.

Kincskeresés Verőcén

.

Mindjárt a Hunyadi utcánál vagy, ahol balra tartva,
a temetőt körbe járva, a vasúti aluljáróhoz érsz.
Ha egyenesen továbbmennél, Karinthy-ék
és Devecseri-ék nyári kivett házait meglelnéd.
De most fordulj jobbra, mert a következő átjárót,
szép magyar ősmotívumok mintáival festették
Festették K….i ( 9. sor) András és Henrik testvérek,
ha alaposan megnézed, előnevüket is nyomban megleled.
De most pihenj le a közeli padra, mert biztosan elfáradtál,
fogd a rejtvényt, töltsd ki kilencedik rubrikáját.
Ha már kiszusszantad magad, sóhajts egy nagyot,
s a kincses ládát is nyomban megtalálod.

Most kis felfelé kaptatás következik,
s hamarosan – éljen, éljen! –
kibukkansz a piros turistajelzésen.
Elől, lent a folyó, balra Vác felé nyílik a pálya,
jobbra a Dunakanyarnak csodaszép látványa:
a piroson hosszasan lefelé, lélegezz friss hegyi levegőt,
míg sok kanyar után elhaladsz a „ Poki” játszótér előtt.
Balra a temető, jobbra régi borospincék maradványai,
a temetőben nyugszanak Verőce neves és szorgalmas polgárai.
Itt van Gorka Géza, Oroszi Vilma, Mollináry Gizella,
NIL ( Dabsy Gizella ) és Rozsnyai Kálmán sírja,
tudj meg róluk többet, ha egy kis szabadidőd akad.

Fent azután, a Kárpát-haza templománál
ideje, hogy egy kicsit megálljál,
s körülnézz:Verőce, a Börzsöny nyugatnak,
keleten a Fenyves hegy fái hívogatnak,
s oszlop, mely a ’málenkij robot’-nak állít emléket.
Ha lelki dolgod idefenn elvégzed,
találjad meg kicsit vissza és balra
az ösvényt, mely – ha nem is a Duna partra,
de a víz irányába - emelkedik.
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A lépcsők tetején fordulj jobbra, s haladj garral
lefelé az úton, majd két balkanyarral
az Orom utcát eléred. S hogyha azon most
fel– és Szob felé egy kicsit tapodsz,
látod, hogy utat gondozott park kíséri,
Dunára néző felét meg épület ékíti:
Huszár Pufi lakta egykor, híres-neves komédiás.
Ideje,hogy több kincset érő szépséget láss

Hogyha arra nézel, honnan a vasút Vác felöl érkezik,
a Naszályt láthatod - a táj fölé magasodik.
Aztán máris indulj tovább a múzeum oldalába’,
hol meredek járás nyílik - névadója ….. Géza;
(jól jársz, ha a kiállítást megtekinted hébe- hóba!)
a nevet a rejtvénybe írd, ott is a negyedik sorba.
Érdemes a rövid, ámde jó meredek közt megmásznod:
ha felérsz a tetejére a gyönyörű tájképet meglátod,
csak nézzél le arra, ahonnan érkeztél.
De tovább, mert vár egy csodás kastély

Haladj át az aluljárón a vágányok alatt,
indulj jobbra, s a játszótér így mögötted marad.
Majd mikor a széles út a sarkon beszűkül,
ötvenhatos emlékoszlop, ami eléd perdül
egy csinos kis terecskének a nyugati peremén,
fenyők alatt, zöld pázsiton, hőseinkre emlékezvén.
Olvasd el az emléktáblát figyelmesen, kegyelettel;
a csapat nevét, mely állította, a második sorban helyezd el.

Indulj a vasútállomástól !

(3. sz. kincskereső ösvény)

Pusztafelé ballagó

A Lugosi utcán ballagj a főútig,
ott most balra indulj ( jobbra van a’Szurdik’).” **
(*és** idézetek a 2sz.” Dombon, parton talpaló”
Kincskereső ösvény szövegéből)
Hamarosan patak keresztezi utad ez a L… – patak ( 6. sor ) találd meg a hidat,
s kel át rajta, ne tétovázz.
Jobb kéz felől régi f…….et ( 3. sor ) találsz:
hajdanában egy-egy település határába
állítottak ilyet, az Úr oltalmába
helyezvén így embert és jószágot.
Ha a kis ligetet körbejárod,
s kigyönyörködted benne magad,
menj tovább s egy ….. szobra ( 1. sor ) fogad
most az út túloldalán.

Indulj a lépcsőnek, lefelé vedd utad:
magad előtt látod szívét a falunak.
Ha leereszkedtél, a lépcső tövében
a balra induló járást válaszd szépen:
’’amerre őseink a kondát hajtották,
’disznó..osnak’ (ma: Száva) nevezték az utcát.
Ha lassan felkaptatsz, s levegőt kapsz megint,
egy terecske az, hol Wass Albert rád tekint.

Hátra arc és indulj vissza maradjon mögötted az Orom utca,
s balra tartva a Dévai utca is,
majd ismét jobbra térve el a sarkon
a Lugosi utca, a katolikus templom.
Kapd elő azonnal a fotó - masinát,
mert előle látod a legszebb panorámát.
„Örökítsd meg híven templomunk szépségét;
ha otthon van, kérheted atyánk segítségét.”*
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Tulipános kapun fordulhatsz be jobbra.
A patak fölött kis kőhídon kelsz által.
Küzdjél csak meg a magassággal,
hogy az igen csinos épületet elérjed.
Ám, míg azt valóban eléred,
melletted - alattad marad egy lovas tanya,
neve érdekes és sokatmondó: …k…..a. ( 12.sor )
S amint a dombra kényelmesen felkaptatsz,
régi, gerendából rótt házakat is láthatsz

Az országút a Losi-patak völgyében fut.
Időnként jobbra, majd balra is jut
valamely látvány, érdekesség.
Nem kell hozzá nagy képesség,
hogy ezeket észre vedd: birkaakol
balkézre, míg platánfa sor
kétfelől kísér és nem sokára
eléd áll a domboldalon a K…-…z. temploma.
(8.sor )

S ha átkelsz a vasút vonalán,
már a B……. – hegy ( 11. sor ) lábánál állasz
(rajta kilátót is találhatsz ),
s előtted a hajdani …….. üzem ( 7. sor )
régi szép időkből üzen.
Jobbra menj tovább, …...n puszta ( 10. sor ) irányába:
bal kéz felől szépen faragott kaput,
míg az út jobb oldalán s.........a csordát ( 5. sor ) láthatsz
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