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

 1. Szokolyai út 
 2.  Gálhegyi út
 3. Felső Riesner út
 4. Kukorica út
 5. Lejtő utca

 Utcanevek              

 Börzsönyliget alig látott titkai



Börzsönyliget alig látott tikai

Kirándulók hada Királyrétre vonul,
Széles ösvényeket tapos monotonul;
Jajj, hisz ehhez képest csak alig ismerik
Börzsönyliget apró elrejtett titkait.
Ha szépre vágysz hát vándor, titkosra, meghittre,
A Morgó megállónál ne utazz messzibbre.    (1)
Kincskereső térképed jelzését követve
A Gálhegyi út aszfaltján kaptass föl a hegyre.

A sárga turistaút földjére taposva 
A Kismagoshoz érsz: itt vár a Magosfa!
Erdei sulinak és oktatóközpontnak,    (2)
Gyermekmosolyaink új varázst álmodnak.
Okuló gyermekek, üdülő fölnőttek
Madárdalos fák közt élettel töltődtek;
Gyere te is hozzánk, s lásd milyen hamar váj
Faházakba odút a huncut tarka harkály!

Erdőbe beérve fogad völgynek öle,
Öblös tágulatban csorog a Csömöle.
Deszkapalló hidat hagyd most magad mögött,
Óriás fűzfát látsz mely derékba törött;
S előre követve a patak folyását
Leled tiszta víznek bővizű forrását.    (3)
A forrás első betűjét a hetedik helyre vésd,
S a rejtvény kezdetére tedd ötödik betűjét.

Patakmedren, bodzán, csalánon áttörve,
Kidőlt gyertyán köszönt majd igen csak megtörve;
Később löszfal jobbra a magasba mutat,    (4)
S a szűk szurdokvölgyben dőlt fák állják utad:
Óriások játszótere ez, kik vastag szálfával,
Mint bábukkal tekéztek, kidöntve százával.    (5)
Újabb fahíd után a kalandon túljutol
Ha meredek fal párkányán jól egyensúlyozol;    (6)
S hol terül majd kőrisfák lombotvető árnya,
Egy újabb forrás fogad megfejtésre várva.    (7)

Az első forrásbetűt hatos helyre vésse a tudós ló,
S az új forrásnév harmadik betűje lesz az utolsó.

Forrás után fölfelé az aszfaltútra emelkedve,
Pipás Péternek a kapun láthatóan víg a kedve;    (8)
Most kövesd az aszfaltutat kitartóan egyenessen,
De ne ám a sárga jelet, hogy erről majd levezessen!
Messzi ágazásnál a jobb utat követve,
Vadvirágos rétre bukkanhatsz nevetve:
Szemben Fekete-hegy, balra Boglyakő, szemeid böködik –    (9)
Az alacsonyabbik végső betűje lesz rejtvényben az ötödik.

Ballagj a gerincre, fel, Kerek erdő mellett,
Szemed a látványtól elkerekedőn tellett!    (10)
Lenn Szokolyai-medence, benne falu-forma, kerek,
Mögötte a Nagy-Kő-hegy kies orma mered.
Balra a Klöki-hegy, dimb-dombos, hagyásfák;
Kövesd hát a Nacsapéreg jobbfeli csapását!

Továbbmenve erdő mellett, illatos legelőn,
Balra látszik Kacár-tanya távolba meredőn.    (11)
Egy jurtához érve, körül mindenféle jószág…. (12)
Kutyától félj, csikótól ne, köszöntsd hát a gazdát!
Utad itt folytatva, fás ligetbe érkezve,
Kövesd a táblát jobbra, s hágj a Nacsapéregre!    (13)

Ha homlokod izzad, s a hegytetőt tapodod,
Balra térj, s eléred könnyítő fapadod.    (14)
Lám, innen a kilátás legigazán csoda,
Meredélyes csúcsok, mint a leviatán foga!
Jobbra a Nagy-Morgó északi falával,
Szemben a Csattogó kúpszerű ormával,
Köztük egy kis falu, mint alpesi völgyben,
Terül lenn Dunával, mind páradús ködben…
Titkos falunak fejtvén, végtére rejten-feledt nevét,
Első betűjét négyes, ötödiket kettes-helyre bevésd!
S ha tudod, a Gál-hegy innen mely irányba eshet,
Az irány első betűjét a harmadiknak vessed.

Gyönyörködés után a hegylábhoz térj meg,
Jobbra fordulva is nekilátsz egy rétnek.

Rét közepén úton izgalommal haladva,    (15)
Fák és bokrok szegélyeznek kétoldalt feladva.
Ha rejtvényünket sikerrel megfejtetted végre,
Egy fafaj nevét látod a papírosra vésve.
Számold jól a réten az úton ezen fákat,
S bal hatodiknál leled meg a kincsesládádat!

Titkodat megfejtvén ím tovább indulhatsz,
A Kukorica utcán kis házak között baktatsz.    (16)
Lassan a Morgó-patak völgyébe érve már,
Börzsönyliget megállónál ösvényünk vége vár.    (17)
A vidám emlékeket még vésd az eszedbe,
S máskor is térj vissza szép Börzsönyligetre!

A rejtvény megfejtése:

 1 2 3 4 5 6 7 8


