1. Az oktatóközpont tornácát Ny felé
elhagyva, hogy utad kezdetét megtaláld,
keresd a télen nyáron virító tulipánt!
2. Ne a szag után menj,
de szemeddel árnyékszéket keress,
s nem a legyek, de a fa kiülı mutatja,
irányod mi legyen.
Közben körbe - körbe kémlelj!
Balra sok a régi gyümölcsfajta: alma, szilva, ------nye (1), faeper, utad derékszögben hever.
3. Jobb oldalon bicske,
melynek neve más tájakon
------(8).
Tüskés ága nem finoman marasztal,
--CS—L- (9) lekvárja vetekszik a barackkal.
Nagymamák kedvenc fıztje,
nem mész a falnak tıle.
4. Lábad alatt zöld gyepek,
ahol nem repeszt a metró.
Fejed felett kis erdıig
drótban dzsal a petró.

Elıtted jó messze egy les,
melyhez az út felhagyott szántón vezet.

s egy kicsit pihenj meg!
Hallgasd szívverésedet!

11. Aranyvesszı, varádics,
vadlesre visz garádics.
Számát mond meg iziben,
nem találod biziben: ---(15)

21. A jelek ne zavarjanak meg,
a sziklák felé menjetek!
Ki van dılve két nagy fa,
át kell bújni alatta.

12. Lépj felfelé ugyanennyit,
keresd meg a „KIKI”-t,
és szúbogarak üzenetit!

22. Itt vagyunk a bejáratnál!
Ez a Kerteskıi - szurdok völgye.
Évmilliós emlékeivel töltve,
a feltöltött medence helyén fut a Gerence.
----- (C,Z,R,I,I) (3) mészkı akadályát
egyenesen leküzdötte,
K- Ny irányba a Rábáig rohan le.

13. Hátad mögött létra,
36 –ot lépjél jobbra.
Balra térve erdıbe érsz,
nyilas mutatja, merre mész.
14. Erecskén átugorva,
megérkezel a jobb partra.
A rönkhidat átlépve,
csörgedezz tovább az érrel.
15. Patakkanyar görög neve,
mi más lenne, mint -------(4)?
A vízen kétszer átkelve,
az erecskét ne hagyd el!

5. Domb oldalon lefelé,
száraz zoknit ne remélj.
Dagonyába belemászva,
vízparti fák várnak, melynek neve -----(2),
Egy levelét gomblukadba tőzd ma!

16. Jobb oldalon utadon,
erdı szelleme vigyázzon!
Találd meg e göcsörtös fát,
rajzold le az ábrázatját!

6. Figyeld meg a fák ágát,
Mi az ami telepszik rá -----(12)?
Szimbiózis egyik módja,
e „jószágnak” életmódja.
Moszat, gomba boldog házassága,
Isten áldása rája.

17. Éren át negyedszer,
meredekezzél fel,
majd ismét a patakhoz érve
szökellj át rajta ötödszörre.
Itt fogadj meg egy tanácsot,
keresd meg ezt az átlós sort:

7. Romantikus terep nyitja,
a zöld kapu bejárata.
Tekinteted balra vesd,
a gyöngyös fát keresd!
Acsalapu ne riasszon,
a kéttörzső fa csalogasson!
Ha eddig eljutottál a levéllel,
A -----(10) polcra tegyél fel!
8. Mezın megyünk keresztül,
a kórófoltot felülrıl kerüld!
Villanydrót, ami segít neked,
úgy menj, hogy erdıt keresztezz!
9. Erecskén átkelve,
az ölelkezı párt leld meg!
Ha levelére nézel,
rájöhetsz, hogy ez az ----(7)
Milyen stólája van, ezt fejtsd meg: ---------(6)
10. A fényre jutva egyenest,
se jobbra, se balra ne keress.

23. Szálkı pillérekkel övezve,
tajtékot vetve,
kıtömbök közt fut a Gerence.
Erdeje jellegzetes növénye az áruló pénze:
----------(13) (holdviola).
24. Az itt egykor hömpölygı
tenger örököse: a ------ -(T,N,P,O,N,A,Ó,N) (5).
Ez a korhadó kopjafa
lehetne a memento.
25. Innen 90-et lépve
a Gerencébe lépj be!
Balra felfele
Szemed a zöld pöttyöt keresse!
26. Utad a két távoli szikla közt
pöttyök mentén vezet,
lábad alatt nummuliteszes
kızet rezeg.
27. Tıled jobbra sok-sok forrásmészköves
medence, kristálytiszta víz ragyog benne.
Összezavar az ıszi avar,
ne légy rest, guggolj le, seperd le!

18. Az ösvény a fenyvesen átvezet,
melynek végén a széles utat megleled,
s itt irányod jobbra vedd!
Az elágazásnál a messzi kincsedet,
a zöld piramis útján nyered.
19. 23 lépés múlva
Négy testvér gyökérszövétneke
Fonja be az út bal oldalát.
Határozd meg e fát: -----(11)
Ennek népi neve: ---- (H,R,I,A) (14)
20. A kidılt fát átlépve,
a matuzsálem rád néz-e?
Öleld meg ha mered,

28. A víz mentén pár ugrás a neves forrás!!!
Állj a forrás fölé,
kémleld a hatalmas kıgörgeteg hegyet!
A legvastagabb odvas fa mögött
keresd a rejteket.
Ahol a két sínpár az alagútba vezet,
kincsesládádat ITT leled!
29. Rejtekhelytıl vissza fele
patakon át gyere,
elıtted a nyílegyenes
a bükkösbe vezet.
30. Tőzrakóhely mellett,
zöld háromszöget megleled.
Tıle jobbra
Oltári nagy szikla mered.

31. Tetejére visz az út,
vigyázz, nehogy mélybe zúgj!
Oltárkı e szirt neve.
A régmúlt idıkben
táltosok áldozni jöttek ide.
32. A bérctıl visszanézve,
rejtélyes szám tőn’ szemünkbe: --Ahogy megyünk a jelzett úton
Balra tılünk töbör bújjon.
33. Egy ponttól a zöld sáv vezet.
Ezen elágazás után
keresd az arcot a fán!
Mögötte csonk mered.
34. Kedves vándor jól figyelj!
Utad nehogy elkeverd,
mert kerteskıi komondorok
várják megfáradt tagod.
35. Jobbra kidılt nyírfa hever,
átellenben X- es bükkfa figyel,
patak felé bevágásban térjél le!
Amint a hegyrıl leértél,
kis szigetet keressél,
ottan által keljél!
36. Utad rengetegbıl kivezet,
a csalánerdıt megleled,
s reumád így feleded.
Fiatalos égeresen,
aranyvesszı tengereken
ha átkeltél, felbukkan a
KIKI-s magasles az utadban.
37. Innen emlékeid pörgesd vissza,
s találj rá a hazaútra!

