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A kiadvány megjelenése a Duna-Dráva Cement Kft. 
Zöld Megoldás pályázatának keretében valósult meg.

 Vidám varázslatok Vác városában

 1.  Március 15. tér (Főtér)
 2.  Dombay utca
 3.  Tabán utca
 4.  Fényes Adolf utca
 5.  Csángó utca
 6.  Mátyás király utca
 7.  Köztársaság út
 8.  Kórház utca
 9.  Liszt Ferenc sétány
 10.  Ady Endre sétány
 11.  Katona Lajos utca
 12.  Szentháromság tér
 13.  Köztársaság út
 14.  Konstantin tér
 15.  Migazzi Kristóf tér
 16.  Galamb utca
 17.  Tímár utca
 18.  József Attila sétány
 19.  Budapesti főút
 20.  I. Géza király tér
21.  Dr. Csányi László krt.
22.  Széchenyi István utca              

 Utcanevek              
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Vidám varázslatok Vác városában

Pompás helyen fekszik eme történelmi város,
Ligetes sétánya mély Dunával határos.
Tarts velünk! Térképünk mutatja, mint kutasd,
Épületek, fák, s tájak felfedik titkukat.

Kiindulópontunk a Tourinform iroda,…. (1)
Házak közt a Főtér; kukkantsunk ki oda!
Duna felől Városháza, jobbra lesd a kórházat,
Ott talált már otthonra a szeretetszolgálat.
Szemben Siketnéma Intézet, melynek fala lila,
S a Fehérek templomában zendül fel az ima.

Bécsi kapu dombja hí! Kapd át kényes-magod, vándor!
Utcák jönnek: Dombay, Tabán, Fényes Adolf, Csángó.
Csángó utcában tuják és borostyános ostorfák,    (2)
Köztársaság útra érsz, vár a mogorványos zord Fegyház.
Végén mered Kőkapu, hazánk szép diadalíve.    (3)
Mária Teréziát várta itt hazánk sok fiatal híve.
Tetején felirat. Második betűjét – rejtvényünk ötös helyére 
vésd!
A harmadik mássalhangzót – a hatodik helyre ródd!
S a harmadik betűt – hihi – a hetedikre tűzd!

Kőkapu után hív lenn a Duna partja,
A kerékpárúton a lépést jobbra tartva.
Távolban a Magas-Börzsöny hegyei sorolnak,    (4)
Balról jobbra őket számszerint felolvasd:
Kétcsúcsú Sós-hegy, Sas-hegy, Nagy-Hideg-hegy,
A Torda-sziget holtága szemben hab-vizet vet.
Ballagj vissza hát a védett vadgesztenyesoron,
Balra várfali mementó: vad büszke Hegyes Torony.    (5)
Nepomuki szobránál sóvárogj, s hátra nézz,
Börzsönyünk csúcsa, a Csóványos távba vész.    (6)
A szobor hosszú nevén az utolsó betűt,
A rejtvény harmadik helyére bizony jól be tűzd!

Sétálj tovább lágyan, lenn, gesztenyés sétányon,
Kőoszlopon bágyad fenn zászlónk az Országon.    (7)

Irányulj a városnak a strandkerítés mellett fel,
Balra görög templom, jobbra napórát lelhetsz fel!    (8)
S a kis utcában, lásd, hol -terem Remetét az Ét,
A második helyre vésd a végső utcabetű nevét!

Szép Szentháromság térnél mostmár felbukkanva,    (9)
Jobbra a szobor, balra templom, a Szent Anna.
Konstantin téren mered rád a Székesegyház,    (10)
A homlokzaton miféle szobor-lényeket látsz?
Feliratának legelső betűjét rejtvényünk végső helyére vésd!
A homlokzati írás utolsó betűje a tizenegyedik helyre 
bekerűle!
S a középső sor második szó kezdete vésettessék hát a 
tizedikre be!

Dómmal szemben díszlik a Püspöki Palota,
Méltósággal jár sok felszentelt pap oda.
Hol tuják magasodnak, fejtsd meg a térnevet,
Dupla betűjét szimplán a négyes helyre tegyed!
Szűk utcákon már most, sétálj le a várhoz,    (11)
Benne ferencesek Szent Kereszt templomához!
A várfalról kezet ád Géza király szobra,
Égbe függő kezen át méla világ bronza.
A házakat elhagyva, bársonyos Ligetbe,
Vezeti az úton a vándort vidám kedve.

Keljünk át a Gombás-patak kerékpáros hídján,
Ártéri tanösvénynek pallósora hív, lám.    (12)
Duna árterének láp-mocsaras titkait,
Holtágban fürdőző békák felfedhetik.
Tanösvénnyel szemben a ligeti víz tava    (13)
Horgászparadicsomnak hiheti tíz kacsa!
Forrástavacskáknak nádas-sásos partja,
Köves-kávás forrást körülvéve tartja.    (14)
Forrás rejtnevének legelső betűje, 
A kilences helyre kerüljön letűzve!
A második betűt – a nyolcas helyre fűzd!

Felhágva a lépcsőn magas templom vár ránk,    (15)
Ágyúgolyó zúzta be jobb felülső sarkát.
Rejtvényfejtésünknek itt jön el a vége,
A templom négyes betűjét írd az elejére!

Sétálj végig mostmár a hét stáció mentén,
Főút forgalmára végén kitekintvén.    (16)
S a rejtvényben megfejtett talány bal oldalán,
Alábukva vár egy kincsesláda talán!

Földváry tér után a volt főúton balra,
Falusi házak közt nézz egy magas falra!
Sárga épületben a Városi Könyvtár,    (17)
Ballagj tovább bátran, néhány titok fönt vár!
Anélkül hogy szemeiddel meg is pillanthatnád,
A pesti városkapun visz végig a traktád.
Géza király téri, szak-iskola udvaron,    (18)
Szép köves romjai még láthatók a falon.
S végvári vitézek szobra kerítésként,
Az iskola oldalán néz majd rád fenyítésként!

Budapesti főúton sétálj tovább vándor,
S emlékeid majd ne lanyhuljanak Vácról!
A Főtérre felérvén, a sétát befejezve,    (19)
Vác szép emlékeit jól őrizd meg fejedbe’!

A rejtvény megfejtése:
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