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Március 15. tér (Főtér)
Eszterházy Károly utca
Tabán utca
Hajnik Pál utca
Korvin Ottó lépcső
Dombay Sándor utca
Fényes Adolf utca
Liszt Ferenc sétány
Katona Lajos utca
Rév köz
Köztársaság út
Konstantin tér
Petróczy László utca
Ady Endre sétány
Várlépcső
I. Géza király tér
Budapesti főút
Múzeum utca
Káptalan utca
Széchenyi István utca
Dr. Csányi László krt.

Váci kő-kereső kincskereső
Tarts hát velünk vándor, ismerjük meg Vácot!
Tünemény kis város, mit szemeddel látsz ott.
Kő ösvényünk valódi kincsvadászatra hí!
Lássuk miből épültek itt a házaknak tagjai.
Tourinform iroda a Főtéren a kezdet, (1)
Lábad a Szent Mihály romtemplomba vessed! (2)
Alja édesvízi mészkő: mint csiszolt galéria,
Máshol is gyakrantájt használt matéria!
Kép-alján félbeszelt mészszivacs-rög gumók,
Fúrókagylók, csigák, kövön tovafutók.
Tér középen szökőkút, hárshegyi homokkő, (3)
Tető szobrát láthatod: sasmadárt fogott ő.
A szökőkút melletti Krisztus szobor alján,
Megkövült csigákat lelsz annak járólapján.
Siketnéma Intézetnek lábán vágat; tekints be, (4)
Rátalálhatsz áltufára, s lilás szálandezitre!
Főtér sarkán Bécsi kapu; ki aláér, fölnevet, (5)
Borsóköves mészkövén lát régi csiga kőbelet.
Duna felé kiballagva: Eszterházy utca, (6)
Padozata kemény bazalt kockákkal kirakva.
Lásd a Tabán utca néked igazándi kincseket rejt,
Megtudhatja, ki szám szerint kitalált kilincseket fejt!
Tizenhatos sorszám alatt…, andezit lávakő falat. (7)
S lásd a huszonkettes számmal jelölt házzal szembenit,
Lám áltufából képez itten kerítést az andezit.
Hegyoldalon lehömpölygő izzófelhős piroklaszt ár,
Iszonyatos robbanással lávadugót kifogyaszt már.
S hogy hömpölyög a tolóár hegyoldalon lám tova,
Leülepszik réteg nélkül a börzsönyi áltufa.
Lépcsőzzünk a Dunapartra, a Liszt Ferenc sétányra,
Hajóállomás felé egy vörös kőkerítés méláz ma. (8)
Jobb oldalán homokkőben kvarctelérek félrevernek,
Bal oldalán homokkő és agyag szépen rétegelnek.
Fekvő nőnek szobra parton édesvízi mészkő, (9)
S andezit hullámfogóra rávezet a lépcső.

Sétány mentén csónakháznak andezitkő épülete, (10)
Csillog benne csúcsos gránát, s lapos biotit, fekete.
Hegyes torony bástyája, kapun homokkő, fölnövekedő,…(11)
Akad sötét andezit, s még áltufa, zöldkövesedő.
Rév előtt, csiszolt lámpaoszlopon, hullámos mészkő rétegek, (12)
Visszaoldott gerecsei márvány; résekből az agyag szétpereg.
Sarkon egy kávézó. Falban kalcit kristály.
Kávézónak nevét a megfejtéshez diktáld!
Rejtvényünk első és hatodik helye, a kávézó nevének
negyedik betűje.
S a kafetéria kezdőbetűjét, a hetedik számra bevésd!
Komp mellett két bástya. A felsőbbiken lásd hát, (13)
A keleti sarka dachsteini mészkőbepótlását.
Eszterházy utcán egy ivókút jön. Mészkő. (14)
A cégnév harmadikját a hármas-négyes helyre vésd föl.
Katona utcán vár az első jobbos fordulat,
Orthodox templomon látunk feslő foltos oldalat. (15)
Andezit áltufából épült komor terméskő fal,
Lábazatán nagy súlyt pedig míves homokkő tart.
Rév köz sarkára érve lőn fehér kerítés, (16)
Naszályi mészkövet rejt itt a kő-felderítés.
S a főútra kiérve a bank cégére alatt,
Metamorf breccsát tart élére az alap.
Szentháromság téren, homokkő itt maga: (17)
Templomoszlop, szobor, s mindnek lábazata.
A Piarista rendház a templomnak sarkába,
Régi történetet mond el most az sark lába. (18)
Rég cement nem lévén, a durva homokját,
Égetett mésszel túrva kövekre behordták.
Zsaluba préselvén, sok vízzel felöntve,
Égve kötött habarcsnak kőkemény öntfele!
Konstantin téren áll ódon Székesegyház (19)
Illesztett homokkő oszlop égbe fel hág.
Dóm-lépcsőn kopott kvarctelér: tudja jól az,
Törvényét a szelektív denudációnak.
Második sor, hármas szónak a negyedik betűje –
Elsősorban dóm-felirat. A kettes helyre kerűle!
A Hübschl villa anyaga volt korszerű egykoron, (20)
Ma már mást mondasz rá: porszínű vasbeton…

A várral szembenállva, falon fehér pótlott lépcső, (21)
A Naszályról jött idáig a vörös foltos mészkő.
Érjünk fel a lépcsőn a Géza király térre,
S vessük szempillánkat boltíves kapuélre! (22)
A szép terméskő kapu lila andezitből lábad,
Keress benne fekete piroxén pálcikákat.
S a kert nevének ötös betűje kettőzve,
Jusson a rejtvényben a nyolc-kilences helyre!
Kiérünk a térnél lám mostmár a főútra,
A végső főút-név betűt vésd az ötös lukra.
Szakiskola kerítésen a végvári vitézek, (23)
Vörös magyar mészkövön vitézül kinéznek!
Múzeum utca számait jól figyeljed, peckesen,
Mélységi magmás gránit néz szemközt a tizenkettesen! (24)
A dómot megkerülve hasonló csoda vár,
Zeneiskolának gneisz felcsiszolt fala zár. (25)
S rejtvényünk utolsó száma a zenede,
Névadójának legutolsó betűje.
Kincskeresés végén vár a kemény padú Főtér,
Lásd, rejtvényfejtésed mily fehér lapú kőt ér!
Széchenyi utcán Sportbolt, középső oszlopára, (26)
Rákövülve vár a csiga tornyos vára!
Latin nevét olvashatod a csigacsiszolatnak,
S Vác köveit emlékbe jegyezd föl magadnak!

A rejtvény megfejtése:
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