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09. Szemvidító túra
Óvár felől aszfaltos út vezeti a lányt, a fiút torony irányt,
Kilitibe, hol minden a Duna gyermeke.
Főút mentén múzeum-ház, régi emlékekre vigyáz.
Ha kedvetek támad múltat idézni,
kinyitja nektek Varga Imre bácsi (Tel: 06 20 434 56 10)
Neogót templom ajtaja tárva,
bent Batthyány herceg mellszobra várja,
vajon ki fejti meg titkait?
A doktorét, kinek életútja emberségre, szeretetre tanít.

Betûrejtvény
A Betűrejtvény kérdéseire a válaszokat a nyilakkal jelölt
helyszíneken találod!
A részmegoldásokat a másik oldalon található rajzba írd be!
(A megfejtés egy településnév.)
A Kincsesdoboz őre a túra végén kéri a megfejtést!
1. kérdés:
A szegények orvosának szülőfaluja

A rácson túl, a bejárattól balra
a díszüveg-ablak az orvost mutatja.
A falu híres szülöttének képe alatt
csak két szó áll: Szeresd felebarátodat!
A vasrácsot nyitja Mayer Gizella (Tel.: 06 96 224 041),
a másik kulcsőr az út túlfelén a tejtermelő Varga György.

2. kérdés:
Milyen fát ültetett a falu 1896-ban?
3. kérdés:
Milyen korból származik a település?

Mélázz el csendben az ős-fa alatt,
míves kútból oltsad szomjadat,
majd kelj útra ismét, haladj tovább,
keresd a Batthyány család kastély-otthonát.

4. kérdés:
Batthyány boldoggá avatásának hónapja
5. kérdés:
Mi működik a kastélyban napjainkban?

Járdaszélen kis kápolna vár, előtte a falu népe meg-megáll.
Bentről Szűz Mária nézi csendesen merengve,
ahogy a gyerekhad iskolába megy reggelente.

6. kérdés:
Dunakiliti címerének egyik ábrája a baltát tartó …

Mert a kastély ma már nem grófok otthona,
tanulni vágyó gyermekek járnak nap mint nap oda.

7. kérdés:
Itt alakította ki Batthyány László a második kórházát

"Itt született a szegények orvosa"

hirdeti a falon egy márványtábla
és az épületben a gyönyörű Batthyány-szoba.
A kíváncsi vándort az emlékszobába beengedi az iskola titkára
(Tel.: 06 96 576 083).

8. kérdés:
Az iskola udvarán álló szobor alkotójának neve (Németh …)

A Boldog szemgyógyász szobra odakint,
rád is testvéri áldással tekint.
Jöjjetek közel, szólítsátok néven,
a tőle tanult szeretetből töltsetek a szívetekbe bőven!
Testet és lelket gyógyít a kert,
járd körbe a kastélyt, és figyeld
az óvoda menti vadgesztenyét,
mert a közelben leled egy ösvény kezdetét.
Körötted erdő, madárcsevej, menj tovább vándor, nézz és fülelj!
Az ország útján állsz ismét, hogy körbetekints,
hol a Dunát sejted, ott lesz a kincs!
Lólegelő és szálloda, sétálj tovább, még vár sok csoda.
Ösvény a parton, szemben fűzfa áll, légben és vízen sok-sok madár,
A vadregényes vízi világ késztet, hogy megállj!
Merülj a Dunába a kavicsos partról,
kérj melengető sugarat a ragyogó Naptól!
Ha megszáradtál, ölts bakancsot újra,
vár még a betonút végén egy furcsa
Félbemaradtan és hírhedt forma:
duzzasztómű áll a víztömeg útjában,
A kincsesdobozhoz a megfejtést kérik az őrházban!

Dr. Batthyány-Strattmann László
(1870-1931)

Fák, bokrok, állatok és kövek, fedjétek fel a kincseiteket!
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