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06. Halászi hidak útja
Isten hozott, vándor, Halásziban,
E szigetközi régi oppidumban!
II. Lajos óta mezőváros,
Magyaróvárral határos.

Kavicson haladj hát Napkeletnek
Gyönyörködj a falu határában…
Bizony valaha két vár állt emerre:
Aranyos és Csepe vár – hajdanában.

Ha Polgármesteri Hivatal előtt állsz
A kezdőpontodra rátalálsz
Szemközt rézsút volt Kisdedóvó
1894-ből való…
De Te eredj neki utadnak
Haladj Magyaróvárnak!
A”piros” utat kövessed,
Hogy célodat elérjed.
Ám (:Piros-tilos:)
Ha vagy gyalogoson
ne haladj azon a piroson
Mert ez drótszamaraknak vagyon

Kavicson haladj, utad Napkelet
Mígnem elhaladsz egy tó mellett.
Figyeld a templomtornyot,
Jó irányt az mutat ott.

45-47 volt az az átmenet,
Mikor átmenni nemigen lehetett
Majd az új híd a „Petőfi-” lett
De ez ’92-ben igencsak megnyeklett

Az első barát, kire rátalálsz,
Flórián lesz - tűzoltóknál ász.
E család házánál megállt a tűz, hálából
emelték, hogy örökké lengjen itt fohász

Utána egy sarokkal
kezd el keresni a parti
Partyt nagy gonddal
De ne tévedj el a Kulaccsal

Szemben Szent Márton temploma
Itt ál 1777 óta!
Nézd meg jól, időzz el vándor,
S utána utad vedd utad: „Győr”.
Ismét a jó „piroson” haladsz
Ha ügyes vagy átmész a Kapu alatt.
Eztán végy egy kanyart jobbra,
Nincs baj, ha a temető kerül utadba.
Időzz el itt is, öreg sírok közt
Majd keress szamárutat szemközt.

A „piros” mentén menj, menj
S a hídig meg se pihenj!
De azért nézz jól körül
Ha tetszik itt – a szívünk örül :)
Szemközt ó Süly kocsma, mozi, Süly kert
Iparosok keresik itt a sikert
Majd melletted a Takarékszövetkezet
100 éve a falun segédkezett

Az Aranyosi Vendégház után
Mi nagykocsma volt és mészárszék
Öreg házat látsz két portán
Parasztbarokk homlokzatuk igen szép!

Fát szállító teherkocsi daruja fennakadt
S ettől a híd hamar leszakadt
Helyette Alföldről került egy
Kiszuperált vasúti híd

Azon visszatérsz a fő utcára,
s már csak egy dolgod vagyon
Délnyugatnak haladj újra
Kultúrházat megtalálni – nagyon!
Íme itt a végállomás
E kincskeresés gazdája:
Darázs Jenőné, nem más.

Indulj észak-nyugatnak
Válaszd a kis gátat utadnak
A park mentén vess kanyart északnak
Visszatalálsz a „pirosra” – s nyugatnak!
Hó vándor, hó! Megállj!
Te a hídon, s híd a Dunán áll.
Hányadik híd ez e helyen
Rögvest néked regélem:
Első volt deszkákból a rév,
Ami út volt ladikokon át, rég.
Majd épült az első híd ’906-ban
Mit németek robbantottak a 2. Háborúban

Bár az csak pár évet bírt,
De várt, hogy valaki újat épít
S nagy nehezen elkészült végre
Büszkeségünk, új hidunk 2010-re.
Hídról fordulj vissza
Be a faluba, Halásziba
S utadat arra vedd:
Menj el 1895 mellett
Ha „vágod a fát hűvös halomba”
Jó helyen jársz, szavamra!
Menj, míg flaszter van alattad,
Ha már nem, utad jobbra haladhat.
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