LILLA ÚTJA
Kincskereső ösvény
0. A helység, ahol most állsz:
egy női névben rátalálsz.
Miskolc és Szeged képviselőjének
lánya, Vay …..
A település nevének másik felét
megfejted,
ha arra gondolsz, a Hámori-tóban
egykor fürödtek itt emberek. …..
A megfejtésed: L........D
1. Évmilliók tengerei rakták le a
mészkövet,
Külső, belső erők alakították a
formakincseket.
István-barlangi buszmegállótól húsz
lépésre
vár rád a földalatti világ képe.
Olvasd el a tájékoztatót, melyben
házőrző szerepel,
A Kálvárián, a hegy felé, megtalálod a
helyet, ahol az eb elveszett.
(A stációk száma: ..)
2. Patak sodrásával szembe haladj,
Alagút mellett kishidak.
Egyik tövében faragott tábla jelzi,
madárbarát emberlak hív.
Az a hely vár rád, hol élt egykoron, egy
polihisztor,
pókász, halász, madarász, ki ő …... ….
Látogasd meg ….-lakját. Nem hallottál
még róla? Elegyedj helyiekkel szóba.
A belső szoba „halas” vitrinjében utad
folytatását megleled,
ha elolvasod az alábbi idézetet:
Menj a kihagyott szó irányába, "a
Szinva ….. folyásában tömérdek a
pisztráng”.
3. Az emlékház kertjéből kilépve balra,
haladj a csendesebbik műúton,
nehogy egy autó elcsapjon!

Szomorú fűz alatt sátrazz, ha
akarsz,
Továbbmenve bérházakra
akadsz.
Faragott tornácú házak között
egyiken, jobbra,
két oroszlán kissé megbújva,
beépített világosabb alapon, ez
majd megerősít az utadon.
Ha megtalálod, megemelem
kalapom!
4. A Lillafüredi Erdészet
Központja előtt fatábla,
rajta az erdő fohásza.
Fohászkodnak fűk és fák,
sóhajukban betűt látsz.
Fejtsd meg a számok misztikus
rejtvényét,
S a cím alatti sorokból
megkapod egy későbbi állomás
nevét.
1-10, 3-25, 5-12, 6-8, 14-8, 16-4,
4-3, 6-4,14-8
3-8, 1-9, 8-12, 11-3, 11-10, 5-36,
16-6
Megoldás: . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Lépkedj az aszfalton tovább
délnek, a kincskeresők vidámak,
bátrak, autóktól sosem félnek.
A „kígyó” mentén rozzant épület,
Vigyázz busz!!! Arcodon rémület.
Borostyánnal benőtt fák, jelzik,
még mindig jó úton haladsz,
Jól teszed, ha menet közben a
térképen is matatsz,
különben a hidadról még
lemaradsz.
Most kelj át a patakon, s lépj
100-at balra, majd fel a kaptatón,
"S" kanyarban piros-sárga
jelzés,
itt most te is felmész.
Talán nem is tudod, de Mária

sétányán,
avagy Boldogasszony útján
jársz.
Két vascső időszakos vízfolyás
jő.
Tűzrakóhely, ismertető tábla,
fa trónon ülve tűnődj el, hány
állatnévre lelsz rajta?
Hegyi patak völgye felett, óriás
sziklák tövében, apró lukon víz
csoboghat:
Nevét meglelheted az avar alatt
"Sándor-forrás".
6. Menj az úton, meg ne állj,
Történelmi emlék vár.
Óriás fenyők között keresztet
látsz,
hol imádság az égbe felszáll.
Spanyol honban, Limpiászban
állt egy kereszt egymagában.
Magyar hősök védték a
keresztet, emlékezz erről Te is
meg!
A keresztet körüljárva, virágok
garmadája:
Tavasszal: kankalin,
salamonpecsét, ibolya,
kontyvirág,
Nyáron: tisztesfű, gólyaorr,
harangvirág.
Csak nézegesd őket, de kérlek,
sose bántsd!
Limpiászi kereszt után,
drótkerítés mellett puha avarba,
süpped lépted,
haladj tovább a jelzésen.
Magyar zászlónk színe segít,
merre tartsál hűséges szív.
Nemsokára utad ága jobbra
terel, merre árva:
száraz fenyők égnek állva
figyelik a napot, holdat százmillió évek teltek, fehér
sziklák megszülettek.

7. Sétányunk jobboldali szikláit,
Bükkök gyökérzete öleli.
Ha alaposan kémleltél,
szemléltél, figyeltél,
töviskoszorús, Krisztus arcra leltél.
Völgytalptól felfelé, kétoldalt kitárva
kőből fehér angyal szárnya.
(Herman Ottó)
Jobbnak tövében Mária kápolnája:
Lourdes-i barlang fala
forrásmészkő,
rája fakereszteket hívek keze sző.
8. Sétányról leérve parkolónál
jobbra,
fakerítés és Szinva közt térjél rá az
útra.
Sötét vulkáni sziklatömbök később
egy patakmeder, ha jó idő van, fa
alatt állsz az eső sem ver el.
ÉS MOST FIGYELJ MÉGINKÁBB!
Utadat korlát állja, torpanj meg.
Sziklafal felé mutatja az irányt:
Kell ide ügyesség, mássz a fal
tövébe. Borostyán függönyt húzd
félre, az avar alatt kincsed
megleled.
Ha sikerrel jártál, gratulálunk,
igazán ügyes vagy!
ha mégsem lelted meg a kincset, az
útvonal is nyomot hagy.
Keresd még egy kicsit, gondolkozz,
agyalj, logikázz, s ügyelj, hogy a
vízpermettől meg ne fázz.
----------------------------------------------Tanácsok:
1. A megadott pontok a szavak
betűinek számával azonosak.
2. Az emlékház hétfőn és kedden
zárva, érdeklődni lehet: 20/936-7357
3. Az ösvény időtartama 2-2,5 óra.
4. Az ösvény gondnoka: Ökológiai
Intézet Alapítvány, 46/382-095.

