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02. Séta a tavak mentén
Kedves Vándor!
Örvendünk, hogy ránk találtál
S a TV mellől felállottál.
Faluvégén Méri-tavak,
Itt fogják a sok-sok halat,
Mi szem-szájnak ingere,
Kemencében megsüle.
Víznyerőhelyet keress, kicsit és mélyet,
Tekints mélyire, benne aranyak élnek.
A kútnak két oldalán királyi jelképek,
Előttük a koronás téglákat keressed.
A rajtuk lévő számok összegének négyzete
Továbbhaladásod lépteinek mértéke.
Utad mellett találod a kisvonatot,
Ha olvasol róla, nő a kis kobakod:
Először is számold meg a motorjait: _
Majd a csille rugójait: _ _
Kerékpárút alapja
Méri-tavak kavicsa.
Lábad alatt az legyen,
Utad faluba bevigyen.
Idős nő és férfi
Vezesse lépted,
De ha átlépsz,
Jól körül kell nézned!!!
Ha megnézted a faragott idős párt,
Szemléld tovább az irányjelző táblát!
Minden táblából egy betűt vegyél.
Azután arra menjél!
Első szám a tábla száma,
Második a betűt adja
___ ___ ___ ___ ___
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Az útnak szegélye kilenc _ _ _ _ fa,
Dunaszegen csak szederfa. 5
Formájuk kicsit bunkós, ósdi,
Vigyázz, termésük ragadósdi!
Hol az ég a Földre tükröződik,
Partján csomoros fa szétágazik:
Itt van már a feketenyár,
Egyedül a többi közt áll.
Teste vastag, s csomoros,
Gondolnád, hogy középkoros?
Túl él minden puhafát,
Ha élni őt meghagyják.

Míg a szülők teázgatnak,
A gyerekek csak játszadoznak:
Ezután merre megy a mi utunk?
A Millenniumi Kereszthez kijutunk,
Ha elmegyünk a fűzfa felé,
Kiérünk a mázsa elé.

Az utunk, mint a hullámvasút,
De rögvest a kilátóhoz jut.
Fentről szép táj tárulhat eléd,
Figyelj, szálka ne menjen beléd!
A következő feladat vár rád:
Számold meg a lépcsők fokát _ _

Hol a tér beszűküle,
Áll egy fa, gesztenye!
Egyedül áll, szomorkodva,
Társát még mindig siratja.
Barbár kezek tették tönkre,
Ma már nincs más csak a tönkje.

Indulj, kerülve a bányatavat,
Y elágazásnál vár új feladat.
Színek, formák kavalkádja,
Ez itt már a kavicsbánya.
Hogy a végcélodat elérhessed,
Öt darabját bezsebeljed.

Az út közepén oszlopot látva,
Számold meg a huzalt sorba!
Amerről több szalad,
Arra folytasd utadat!
A parkoló helyén egy épület állott,
Melynek fala lebontatott.

Visszafelé visz az utunk,
A Kis- Morotva_ _-hoz így eljutunk.
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Tónak egyik sarkán,
Asztal alá bújván,
Találsz ott egy ábrát,
Egy állat képe vár rád:
______
4
A „Petőfi útján” tovább haladva
Befordulunk a Szilosi utcába.
Ezen úttal párhuzamba
Búzatáblák ringtak vala.
Itt is láthatsz egy tavat,
De bemenni oda nem szabad.

Derítsd ki, mi célt szolgált,
Mielőtt szomorú sorsára hagyták:
Okosodtak itt a népek,
Kicsik, nagyok és a szépek.
Emlékszik rá minden ember,
Kit eme épület nevelt fel.
______
6
Aki a templomnál elfordul balra,
Az a helyes irányt tartja.
Ha elérted a játszóteret,
Utad a tanösvény felé vezet.
Jobbra erdő, balra nádas,
Ha továbbmész, csodát láthatsz.
A tanösvényen két tó között haladunk,
Jobbra a bánya, balra a morotvatavunk.
Kétféle tábla sok információt ad,
Számold meg a madárfajokat: _ _
A _ _ _ _ _ _ _ közepén két szigetet
3
lelhetsz,
Ez biztosít a madaraknak fészkelőhelyet.
Egykor itt a Duna kanyargott,
Építve és pusztítva a két partot.
De aztán egy árvíz során
Rövidített a folyásán.
Így született a Morotva,
Lassan mocsárrá alakulva.

Kicsit balra, aztán jobbra,
Mindjárt kiérsz az országútra.
Innen utad visszavezet,
Ajándékod meglelheted,
Ha a jelszót megfejtetted,
Jutalmadat átveheted.
Kemencés udvarban vár a pincér,
Utunk most már a végéhez ér.
Jelszó:
A számozott betűkből áll a jelszó első része,
utána a számokat adjad össze.
Amit eddig bezsebeltél,
azt is tedd a pultos elé!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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