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07. Timaffy ösvény
Örvendünk vándor, hogy ide találtál,
s Dunasziget kalandjának nekivágtál.
Nézzél körül bátran, járasd a szemed,
s mindjárt a kérdésre a választ megleled.

Ha sebessége meghaladja kettőt,
utad visszafordítsd, s ne szidd a Teremtőt.
Első sor a kőkereszten,
ide véssed el ne vesszen:
____________________________________

Hány liter vízzel mosod fel a követ?
Napi fogyasztásról a szám ide jöhet:___(A)
Állóvíz helyett itt a patak locsog,
Falra kenődött a ló,
hány kőmedencében itt megadod: ____(B)
ajtón kinéz, nem való.
Kerítés mellett fenyőfák állnak,
ahány fajt meglelsz, számát ide vájjad:___(C) Szent Flórián tüzet olt,
a vödréből hány csepp folyt? ___(*)
Hidroglóbusz magas, vajon hány méter?
Ábé összegét vedd és csökkentsed néggyel, Jött az ötvennégyes ár,
ezt a számot pedig szorozzad néggyel.
elpusztult falu és határ.
Ha itt eredményül harminckettőt kaptál,
Kilógott egy kicsi folt,
utad balra folytasd a Főutcánál.
ezen régi ház honolt.
Ha a glóbuszunk hatvan méterre hág,
a felfedező itt jobb irányba vág.
Ha negyvennégy az eredmény,
által az úton eredjél.
Fából van és mégis hegy,
ki se zöldell, tűzre megy.
Ez a góré nem a főnök,
tető van a csöves fölött.
Sötét „házban” nő a gomba,
fordulj balra, aztán jobbra.
Gólyafészek, tizenkét iksz,
balra fordulj, az tutifiksz.
Itt sok autó jön és megyen,
szemed, füled nyitva legyen!
Ki legkorábban született,
Sírját itt megleled.
Itt kell a harmadik betű, (5)
rejtvényünk ne legyen könnyű.
A legrégebbi sír előtt,
egy furcsa fácska,
selyemhernyó tápláléka,
tövében egy málló tégla.
A téglán a két betű megmondja,
temetőből kilépve Fordulj ….
Sütivel csalta padba a pásztorfiakat,
míg írás és olvasás a fejükben maradt.
Így tanultak a kis porontyok,
szünetben meg fogták a pontyot.
Vörös terror kommunista kölke,
vasrúddal kegyetlen megölte.
Kovácsoltvas díszes sír,
Tanító Úr, az egész falu visszasír.
Tanár Úr nevének második betűje,
Rejtvényünkhöz jegyezd fel előre (2).
Aszfalt alól hol a talaj kimarad,
derítsd ki a híd alatt, a víz mily gyorsan
halad.
Ha sebessége fél kilóméteróra,
a híd után forduljál balra.
Ha sebessége egy kilóméteróra,
a híd után forduljál jobbra.

Híd után T-elágazás,
merre legyen a folytatás?
Ha a számunk (*) ötös volt,
jobbra fordulj, ne bomolj.
Ha ez pedig egy hetes,
balra térülj, ne nevess!
Kis kápolna bringaút,
a Te utad is erre fut.
Balra, majd megint arra,
hamar jön a diófa.
Kövesd a három diófát,
de irányodat ne lóbáld!
Mezőn öreg szivattyú pihen,
gyártója neve titkokat izen.
A név középső betűje,
rejtvényünk hátsó betűje. (6)
Évszám utolsó két jegye,
ennek pedig összege,
ennyiedik betűt számolj le,
kőkereszt sorából ide. (3)
Kőkereszt első sora,
hatodik betű kell oda. (4)

Olvadással jön az ár,
vízbe merül el a táj.
Ezernyolcszáznyolcvanhat
gát épül, hol part szakad.
Jöhet most már a nagy ár,
megmenekül a határ.
Ezerkilencszázötvennégy,
gátszakadás, közveszély.
Kicsi kemping, lábas ház,
fürge kenu van vagy száz.
Gát túlfelén egy kis ház,
Jancsi, Juliska vigyázz!
Két pofára tömd a fánkot,
rétest, sütit ne a vánkost.
Hetes számú ház alatt,
vár néhány finom falat.
Hogy rejtvényünk megfejtsed,
Cé betűt elé ejtsed.
Aztán jön a többi sorba (2,3,4,5,6),
Fánki néni megsasolja.
Ha a megoldásod jó,
az kincsesláda megnyitó!
Ki a rétest kilapítja,
e kis házban árusítja.
Ha pocakunk mind tele,
menj a gáton fölfele.
Indulj balra egyenest,
kéttornyú ház képét lesd!
Lám de giccses palota,
a mi utunk visz oda.
Elérjük a templomot,
már a szusz is elfogyott.
Y-nak a nyele,
egyenesen mész bele.
Ha hidat látsz fordulj balra,
vissza értél már a startra.

Gát előtt egy mezsgye,
mögötte balra menj te!
Mely növényfajt megleled,
a listában jelölheted:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

magas kőris
bükk
gyűrűfa
gyertyán
fehér nyár
jegenyefenyő
mezei juhar
tiszafa
vadrózsa
cserszömörce

Sövény után parasztbarokk házikó,
mézet vehetsz ha akarsz,
majd a gáton balra tarts.
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