Igaz
Asztalnál nem könyöklünk,
főleg nem étkezéskkor.
Az étteremben nyugodtan tarthatjuk
a kabátunkat a székünkön.
Az evőeszközöket abban a sorrendben
kell használni ahogy kitették őket.
Az étkezés megkezdése előtt jó étvágyat
kell kívánni asztaltársainknak.
Ha szeretnénk a pincértől kérni valamit,
kiáltsunk neki egy Hahó-t!

Hamis

Türelmes szüleid, kik kísértek utadon,
Nekik is járjon kis élmény és jutalom.
Míg eljuttok a következő állomásig,
Sétáljatok le a Dunaparti kiállításig.
Nézzétek meg együtt e nagyszerű tárlatot,
Élvezzétek közösen e csodás varázslatot!
7. SZÓRAKOZTATÁS- ÉS
TEHETSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM MINISZTÉRIUM
Ezt a helyet a kacsa kövéről nevezték el,
Jó kedvedben a kacsatáncot is ellejtheted éppenséggel.
De itt látsz két képet, miket a királyi festő készített,
Ám néhány hiányosságot a rajzokon elvétett.
Ha megtalálod a három hibát, mit nem vett észre a személyzet,
Megkaphatod jutalmul a Szórakoztatás- és tehetségügyi pecsétet.

6. SZÖRNYÜGYI MINISZTÉRIUM
Ha teleraktad finom lakomával királyi bendődet,
A fősárkány hatalma immáron megdőlhet.
Keresd a sárkányt a Fő tér sarkában,
A kereszttől jobbra, a Fajátékok oldalában.
Többet ésszel, mint erővel, tartja a magyar mondás
Ott lapul zsebedben a kreatív megoldás.
Amit ügyesen készítettél a kreatív kisboltban,
Vedd elő és tedd a kitátott szájába gyorsan.
Ezzel meg van szelídítve a szörnyű fenevad,
Ki is van pipálva a Fő téri feladat.
A Szörnyügyi miniszter a magasból figyel,
A pecsétet a füzetbe az üzletben kérjed el.
Eddigi vándorlásod kemény része véget ért,
Gyalogolj egy kicsit a megérdemelt jutalomért.
Ám előtte menj a Dunaparti fövenyre,
Ahol gyönyörű színeket festettek a kövekre!
Kis kacsák fürdenek a Duna mély vízében,
Kacsázhatsz te is a kék-fehér kocsival a háttérben.

8. LAZULÁSÜGYI MINISZTÉRIUM / LURKÓCIA
Ezután nincs más dolgod, mint előre, indulás!
Megkapod a kiindulóponton a kézfogást.
Lazulhatsz egyet a színes nyugágyban,
A Lazulásügyi miniszter ott bujkál a faházban.
Tőle kapod a füzetbe az utolsó pecsétet,
Megtettél mindent, mit Lurkócia népe remélhet.
Te vagy a királyok legjobbika,
Szóljon a trombita és a harsona.
Megkapod jutalmad és a főúri kincseket,
Mit megérdemel lurkóciai királyi hírneved.
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Kedves Gyerekek!
Nagy feladat vár most Rátok
Meg kell mentenetek a világot.
Rakjál rendet, jókedvet, békét teremtve
Erre a legjobb hely e szép város, Szentendre!
Ez lesz a Te királyságod, a csodás Lurkócia,
Ahol senkinek nem szabad szomorkodnia!
Móka, kacagás, játék, vidámság és élvezet,
Ez, ami a trónhoz Téged elvezet.
Ehhez 7 próba vár ma Terád,
Ne késlekedj, fogj hozzá tehát!
Látogasd meg királyságod minden egyes tartományát,
És a végén elnyered érte a koronát és az aranyalmát.
Teljesítsd a kihívást és a feladatokat,
Kövesd az útmutatást és az útvonalat.
Az útleveledet átadta az Utazásügyi és Nyaralásügyi miniszter,
Akit a Dumtsa utca elején kerestél fel.
Megkaptad a lapot, amin rajta a 7 pecséthely
Aztán indulj és az állomásokat fedezd fel!
1. JÁTSZÓPARK-ÜGYI MINISZTÉRIUM
Első állomásod egy mókás és vidám hely,
Ahol trónolni szokott a Játszópark-ügyi miniszter.
Egy jó király teli van erővel és energiával,
Hogy elbírjon az ellenség lányával és fiával.
Menj végig a patakparton, kövesd a színes falfestményeket,
Utad a Bükkös patak mentén a zöld erdőbe vezet.
Jobb oldalt látható egy mesebeli rengeteg,
Amit sok kisgyerek játszótérként emleget.
Hintázz, csúszdázz, mászókázz és keresd a jeleket,
Amelyek közül csak 4 mutatja a következő helyedet.
Karikázd is be, amiket megtaláltál,
Következő feladatot megtalálod e hely egyik asztalánál.

2. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
7 próbád második állomása szerdán és szombaton
Ebben a városban vásári vigalom.
Telerakhatod kosarad minden földi jóval,
Zöldséggel, gyümölccsel, mézzel és dióval.
A sport mellett az egészség másik fontos eleme,
A vitamin mindennapos bevitele.
Jó uralkodóként ezt nem kétlem, jól tudhatod,
A gyümölcskosárral jelzett asztalt megkeresni most fő feladatod.
Bújj gyorsan az asztal alá, ha ezt megtaláltad,
Ott rejlik a 4 jegyű kód, mely nyitja a számzárat.
Ehhez kelj át a hídon, és haladj a Városháza irányába,
Az SZTK-nál, a fa alatt a számhoz a dobozt sem keresed majd hiába.

S indulj el a bejárattól balra, csak úgy toronyiránt.
Az utca végén figyelj, hátha látsz egy intelligens medvét,
Aki kezében tartja legkedvesebb könyvét.
A kreatív boltban kapsz ehhez egy útmutatást,
Figyeld a lufin a színes nyomtatást.
4. MESEÜGYI MINISZTÉRIUM
A következő hely a Mesék csodálatos Birodalma,
Ahol nem más, mint a Meseügyi miniszter fogad ma.
Ahhoz, hogy megkapd a füzetedbe a pecsétet,
A mesebeli tudásodat kell itten lemérned.
Ha iskolás vagy, kösd össze a meseszereplő párokat,
Ovis korúként csak húzd össze a színes mesesztárokat.
Ha jól oldottad meg e mesés feladatot,
A pecsétet is nyomban füzetedbe kapod.

Ha megvan a doboz és a számokkal kinyílt a zár,
Vedd a pecséteket, és nyomd a papírodra rá.
A Játszópark-ügyi miniszter hagyta itt Rád,
No meg az Egészségügyi főkancellár.
Sok dolguk van, nem értek rá itt szobrozni,
Így egy dobozba rejtették, s így nem kell tilosban parkolni.
Tedd vissza a pecsétet, hisz aki utánad jön,
Fontos, hogy e feladat neki is sikerüljön.
Ezután szedd a cókmókodat, hisz nagy feladat vár rád,
mi van, ha jön szembe veled egy házisárkány.
Ismered talán a Süsü, a sárkány mesét,
Emlékszel, hogy vették el a sárkány erejét?
Itt egy kis feladvány, ez lesz a jelszavad,
A következő állomáson, melyet a sárkányfej mutat.
Kövesd a jelzést, mint az erdőben a turista jeleket,
És a jelek és a név alapján az állomást is megleled.

3. KREATÍVÜGYI MINISZTÉRIUM
Ha meglelted a Süsüről elnevezett kis boltot,
Itt találod a következő izgalmas és kreatív feladatot.
A Kreatívügyi miniszter, aki itt e helyen fogad,
Megmutatja, hogy könnyítsd meg a sárkánnyal a dolgodat.
Hisz utad során lehet, hogy e fenevad a lábad elé kerül,
S amit itt készítesz, azzal majd legyőzni is könnyen sikerül.
Tedd zsebre a sárkány elleni talizmánt,

5. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Haladj tovább innen a Fő tér felé,
S nézz figyelmesen a fejed fölé.
Keress a téren egy olyan vendéglátóhelyet,
Melynek a királyi fejfedőről adtak különleges nevet.
Ha még nem tudsz olvasni, segíthet a kísérőd,
Megéri majd megtenni ezt a kis kitérőt.
Az Igazságügyi miniszter a segítségedet kéri,
Mert az éttermi etikettben nem tud igazságot tenni.
Te, mint bölcs és okos király, hozd meg döntésedet,
Hogy kell viselkedni, ha étkedet megeszed.
Ha nem tudsz olvasni, a képes feladat a tiéd,
Karikázd be a helyes viselkedés képét.
Mutasd be megoldásod és a jutalma meglehet,
Megkapod érte a jól megérdemelt pecsétet.
Sőt a hosszú útra kapsz egy kis elemózsiát,
Hisz kell az erő, hogy a sárkány ne győzze le a királyt!

