
  „ VÁRAK ÉS VÁRROMOK VESZPRÉM MEGYÉBEN”  

JELVÉNYSZERZŐ TÚRA  

IGAZOLÓLAP 

 

NÉV: 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: 

SPORTEGYESÜLET NEVE ÉS CÍME: 

 

· · · 
Áprily Lajos: Szeret az erdő 

 

Engem az erdő véd s szeret, 

utaimon erdők kisértek: bükkök, 

gyertyánok, égerek, tölgyek. 

Fenyők is. Égig értek. 

 

Most is, hogy visszagondolok 

hajdani erdeim sorára, a hegy felől 

gyönyörüen zúg bükkös erdőnk orgonája. 

 

S ha majd mélyebbre költözöm, 

érzéstelen rommá omoltan, 

egy hang közelről súgja még: 

Én is az erdő fája voltam.  

Kiadja: ÉPÍTŐK TERMÉSZETBARÁT SPORTEGYESÜLET 

 8200 VESZPRÉM BATTHYÁNY U. 46. 

 E-mail: epitoktse.veszprem@gmail.com 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1, A túra célja: A túrázás és a természetjárás népszerűsítése, 
Veszprém megyének, várainak, várromjainak, műemlékeinek és 
kulturális értékeinek megismertetése. 

2, A túra időtartama: Nincs időkorlát, bármikor teljesíthető. 

3, A túra útvonala: Nincs kötött útvonal, érintőpontos jelvényszerző 
túra. 

4, A túra résztvevői: A túrám bárki részt vehet. 

5, A túra igazolása: A feltüntetett 10 bélyegzőhelyen egyénileg kell 
bélyegeztetni és a keltezést is be kell írni. 

6, A túra szervezője: ÉPÍTŐK Természetbarát SE 

7, A túra teljesítése: az lepecsételt Igazolólapot elbírálásra meg kell 
küldeni az ÉPÍTŐK Természetbarát SE címére: 8200 Veszprém 
Batthyány u. 46. A túra teljesítői kitűzőt és emléklapot kapnak. 

 

A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA 

 

…………………………………………. 

sporttárs részére, aki a VÁRAK ÉS VÁRROMOK jelvényszerző 
túrákat teljesítette, részére a kitűzőt és az emléklapot a …… sorszám 
alatt kiadásra került. 

Veszprém, 20……………….. 

       PH 

          aláírás 

 



JAVASOLT BÉLYEGZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

Az igazolás megkönnyítésére az alábbi bélyegzési pontokat javasoljuk 
(néhány esetben adott településen több igazolópontot is). A igazolás 
ettől eltérő is lehet, de az adott helyen kell bélyegezni vagy 
fényképezni illetve egyéb módon igazolni (pl.: vásárláskor kapott 
blokk beragasztásával). 

 

Csesznek: bélyegzés a Bisztróban (Vár u. 38.) 

Csobánc: OKT (Országos Kék Túra) bélyegző a vár előtt a 
zászlórúdon. 

Döbrönte: bármely bélyegző, mely tartalmazza a Döbrönte feliratot. 

Essegvár: bármely bélyegző, mely tartalmazza a Bánd feliratot. 

Nagyvázsony: OKT bélyegző a várpénztár mellett, a terméskő falon. 
További bélyegzési lehetőség a Postamúzeumban. 

Somló: bármely bélyegző, mely tartalmazza a Somló, Somlóvásárhely 
vagy Somlójenő feliratot. További bélyegzési lehetőség 
Somlóvásárhely vasútállomásán. 

Sümeg: OKT bélyegző a vasútállomás forgalmi irodával szemközti 
oszlopon. 

Szigliget: OKT bélyegző a várpénztár falán 

Várpalota: Thury vár pénztárában található bélyegzővel.  

Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum. További bélyegzési lehetőség a 
Gizella Királyné Múzeum és a Gizella Kápolna. 

 

IGAZOLÓPONTOK 

                                                      

    Csesznek                              Csobánc                              Döbrönte 
 

                                                      

     Essegvár                          Nagyvázsony                           Somló 
 

                                                     

       Sümeg                               Szigliget                             Várpalota 
 

                                                                       

                                                Veszprém  


