Győrladaméri meseút
Egyszer volt, hol nem volt, tőlünk a Dunán innen, onnan a Dunán túl, volt egyszer egy
kincses megye, melynek neve Győr-Moson-Sopron. Egyszer volt, most is van és még lesz is.

Ennek a megyének van egy része, mely telis-tele van szigetekkel, melyeket a Duna
ágrendszere határol, a sok sziget neve Szigetköz.
Van annak felső, s alsó része, s most ahol jársz éppen a közepe. Él itt sok-sok ember, felnőtt
és gyerek, nagyon szeretik a vendégeket. Itt kezdődik a történet. De vajon a főszereplő ki
lehet? Nos éppen Te vagy. Hol jársz most kedves főszereplőnk? Nem máshol, mint
GYŐRLADAMÉRON...
Ladamér-Ladomér-Ladik mér, gyere bátran s ne állj meg, egészen a Somosig sompolyogj, s
tudd meg Héder lovag tulajdona volt e falu. A falu mely a Mosoni-Duna és a Nagy-Duna
közelsége miatt egyedülálló. Szeretett falunkról tudd meg vándor, hogy 1000 évre
visszanyúlva sokszor pusztult árvíz miatt, de újra és újra benépesült, s mára már jó eséllyel
nem úszunk el.
Ennyit a múltról, jöjjön a jövő! Kövesd az utat s kincsed megleled!
De, mit rejt-e kis falu? Csuda dolgokat meglásd.
Ha izgalmakat szeretnél, ne kocsival közelíts, gyere inkább két keréken. Kincskereső utad
kezdete Dunaszeg felől legyen. Ha beértél kisfalunkba máris a lovardánál találod magad, s
mögötte az egyik csoda, nem más, mint a Mosoni-Duna. Láthatsz itt még sok csodát, halat s
vadat, de szúnyogból sincs nagy hiány.

Visszatérve az országútra haladj tovább Győr felé, vendéglőnkig a Fortunáig. Itt egy hűs itóka
mellett megpihenhetsz, sőt a kis szusszanó után még tekézhetsz is, ha úgy járja kedved.
Pihenten haladj tovább (Táncsics utcán) kisfalunk központjáig, hol a hivatalok hivatala áll, és
a posta, no meg a kisbolt is megtalál. Fedezd fel a játszóterek birodalmát, de ne feledd, vár rád
a kincs, sokat ne időzz, haladj tovább, hogy megtaláld, mert más megelőz!
Az útkereszteződésnél utad balra vigyen, de nézz fel egy pillanatra fel jobbra, ha szerencséd
van visszanéz a ladaméri gólya. Most a Szent István úton haladsz, a sportpályát lassan
megleled. ha a sulinak éppen vége szembe jön majd sok gyerek, arra haladj ha a kincsed
keresed...
Haladj, haladj bátran.....
A templomunkhoz ha elérsz, hát fordulj kicsit
vissza!!! De előtte… gyönyörködj a környezetben,
pihenj meg a templomkertben, csak eztán indulj
tovább.
Minden jó, ha a vége jó,
Petőfi tér fenyői alatt lapul a
KINCSESLÁDIKÓ!
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