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Kincskereső Tájegység Füzetek Közösségi kincskeresések a Szigetközben és a Csallóközben

01. Szeglet túra
Ez a falu, a Szigetköz gyöngyszeme.
Tudod-e, hogy mi az eredete?
Itt talán már a kőkori ember is lakott
De római, germán nép biztosan megfordult.
Lehel s Huba törzse letelepedett,
És alkotott egy magyar közösséget.
A falu nevét onnan kapta,
Hogy itt van a Mosoni-Dunának
Egy óriási _ _ _ _ _ _ _ _
Kezdd sétádat a Falumúzeumnál,
Előtte régi tűzoltó autó áll.
A stabilmotor gyűjtemény épülete,
Magyarországon egyedülálló,
Egy ezermester ember ötlötte.
Ne menj be, mert célod nem itt találod,
Legközelebb meglátogathatod.
Nézz fel a magasba, s haladj
A templomtorony irányába,
Előtte térj be a Kegyeleti parkba!
Keresd meg a legrégebbi fejfát,
Mely a köves út szélén áll.
Itt nyugszik Nagy Gábor úr,
Kinek őse dunaszegi nemesúr.
Halálának évét jegyezd fel,
Mert e szám a kincshez vezet el _ _ _ _
Hogy ki volt falunk tanítója, megtudod,
A síremlékéről leolvashatod.
Vezetékneve Taródi,
A második tagot találd ki!_ _ _ _ _ _
Gesztenyefák sötét árnyékában
Áll kőkereszt magányosan.
Emeltették világgá ment hívek,
Hogy mikor, azt megfejtheted._ _ _ _
A Kegyeleti parkból a templomhoz menj,
A kapu fölötti évszámot írd fel,
Még kell!_ _ _ _
Építtette Viczay Terézia,
S védőszentje Borbála s a Szűzanya.
A templom oldalán emléktáblák,
A háborús áldozatokat mutatják.
Köztük két nő neve olvasható,
Auschwitz kéményein szálltak ki, ó,
E tény mindenkit elborzasztó.
Add össze a két név betűinek számát,
S így megtalálod a feladvány egy darabját.
__
Kerüld meg a templomot s kanyarodj balra,
Onnan 150 méterre áll egy nagy fa,
Nem fűz, se éger, gesztenyefajta.
Ezen fa mögött állt egykor egy ház,
Hol a monda szerint Napóleon járt.
Mestergerendájába volt vésve:
Itt járt a nagy császár 1809. évben.
A gesztenyefától 60 méterre
Apró házacska, nád a teteje,
Egykor parasztok lakhelye.
A többit 1954-ben az árvíz elvitte,
Mára ez maradt falunk ékessége.

Murvás út vezet egy kis halomra,
Rajta kereszt, készült a Milleniumra.
Menj a legelső úton a Liget útra, s
Onnan juthatsz egy kicsinyke dombra.
Azon kőoszlop , s rajta négy szent képe,

1. E folyó mellett haladsz,
De az előtagot halaszd! _ _ _ _

Dunaszeg legrégibb
népi emléke.

3. Nagyobb csónak neve,
A Dunán haladhatsz vele _ _ _ _ _

Szemben Vendel, a pásztorok óvója,
Jobbra van Havas Boldogasszony,
Barokk templomunk társszentje.
Borbála volt a lányok őrzője,
Mellette Flórián, a tűzoltók védője.
Oly híresek e kőoszlop képei,
Hogy skanzenbe láthatók másai.
Szentendrén, ha egy időre megállsz,
A kisalföldi tájegységben rátalálsz.
Napóleon is erre járt vagy 200 éve,
Itt hagyta a nyomát mindörökre.
E kőkép alatt nyugszanak katonák,
Nevüket elfelejtette már a világ.
Kis-tó melletti ösvényen haladva
Menj az országútra, majd jobbra.
Az utcának névadója fejedelem,
Nevét mostan nem említem.
Ez a _ _ _ _ _ _ _ Ferenc utca,
Erre vezetett a kurucok útja.
Az utca végén a töltésoldalban,
Ülj le a zöldellő fűbe egy kicsit,
S pihend ki az út fáradalmait!
Itt ballag szülőföldünk szép folyója,
A hullámzó Duna, népek országútja.
Partja kedvelt tájvédelmi terület,
Láthatsz őzet, nyulat, békát eleget.
A töltésen dél-keleti irányban,
A volt gazdasági vasút nyomvonalán,
Tétovázás nélkül tovább haladva,
Elhagyott malomépület lesz balra.
Ez volt Szigetköz első hengermalma,
Vele szemben a legmélyebb a Duna.
Itt állott Pintér András hajómalma,
Régmúlt idők fáradt tanúja.
Tavasztól őszig őrölte a búzát,
Az életadó kenyerünk alapját.
Utunkat tovább egyenesen folytatva,
150 m-re jobbra, térj le a Duna-partra!
Ahol a strand van, ott delelt a gulya,
E hely népi neve is ezt mutatja.

Fejtsd meg a rejtvényt,
S megtudod a rejtélyt!

2. A szeder mikor édes?
Amikor már _ _ _ _ _

4. A pillangó másik neve
A_____
5.Akkor nagyon szép a táj,
Mikor a levelüket hullatják a fák:
___
Ha eleget bámultad a vizet,
Az utad ismét a töltésre vigyed.
A töltés tetején fehér oszlop,
Rajta vannak különböző számok.
Jegyezd fel őket egymás után,
Hogy miért megtudod ezután.
Ha szomjas, éhes vagy, ne türtőztesd
magad,
Balra van egy csárda, finom ételek tárháza.
Koppány csárdától balra, focipálya felé
tartva,
Vigyázz a főúton, ha átmész,
Remélem épségben átérsz.
Egyenesen menj, majd fordulj balra, a
Pusztakert utcánál, annak legvégén meg
jobbra.
Nemrég itt nyulak szaladoztak,
Most meg szép házak sorakoznak.
Köves úton bandukolva,
Rád bámul a templom tornya.
Megint utat mutat, ha követed az útvonalat.
Ezen utcának neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Írd le, nehogy felejtsd!
Paplak mellett kiérve a már ismert útra térj
le.
Balra, ha haladsz, megleled a kincses utat.
Ha a kezdőponthoz visszaérsz, célhoz érsz.
Valahol ott lapul a kulcs,
Mely nélkül a láda tartalmához nem jutsz
Ha eddig nem sejtetted, hol van a kincs,
Elárulom, hogy a Falumúzeumban nincs.
Száz éves tűzoltókocsi mélye rejti!
Keresd ki a versben szereplő
Számok közül a négyjegyűeket,
S belőlük a legkisebbiket! _ _ _ _
A fehér oszlop utolsó négy számjegyére
Most van szükséged: _ _ _ _
Add össze a két számot,
S a „feladvány egy darabját” _ _

Ím a kincses ládát
megleled!!!
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