
Túrázó neve: 

Sportkör, iskola: IGAZOLÓLAP
Címe:

A BÜKK 900-AS CSÚCSAI

JELVÉNYSZERZŐ MOZGALOMHOZ

Igazolom, hogy

sporttárs a „BÜKK 900-as csúcsai” jelvényszerző

mozgalom követelményeinek eleget tett és a

 jelvény viselésére jogosult.

A mozgalom elindítója

a Tiszaújvárosi Sport Club 

túravezető Természetjáró Szakosztálya
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1. Bálvány 2. Nagy István erőse 3. Fodor-hegy 4. Huta-bérc

5. Mély-sár-bérc 6. Fekete sár-bérc 7. Kőrös-bérc 8. Vörös sár-hegy

9. Kukucsó-hegy 10. Ispán-hegy

11. Istállós-kő 12. Szilvási-kő

13. Virágos sár-hegy 14. Tar-kő 15. Büszkés-hegy 16. Három-kő

17. Nagy Kőhát 18. Kis Kőhát 19. Pipis-hegy 20. Felső Borovnyák
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A bélyegzőpárnával vagy széles rost-

ironnal benedvesített,  rögzített fém-

bélyegzőre nyomjuk az igazolókarton 

megfelelő  négyzetét.  A csúcs  nevét 

kérjük azonosítani  a  kartonon  kijelölt 

helyével.

Ezen igazolókarton igénylésével a BÜKK 900-
as csúcsainak bejárására vállalkoztál. A 
csúcson tábla jelöli annak nevét és a táblatartó 
oszlopban rögzített fémbélyegzőt találsz! A 9 
mezőben variált három pont elhelyezkedése 
árulkodik arról, hogy a csúcson jártál, és a 
huszadik bélyegzés megszerzése után jogosult 
vagy a mozgalom jelvényének viselésére. Ha 
elindulsz erre a nagy élményt és szép feladatot 
ígérő túrára, ne feledj magaddal vinni valami 
festékanyagot, amellyel a fémbélyegző 
lenyomata a kartonra átvihető. 
Bélyegzőpárnát, vastag filctollat, tustintát 
ajánlunk. A jelvényszerző túra egyénileg vagy 
csoportosan is teljesíthető. Igény esetén a 
mozgalom szervezői a csoportok mellé 
túravezetőt is biztosítanak. A hegycsúcsok 
sorrendje csupán ajánlat azok bejárásához. A 
túrázás során légy méltó önmagadhoz, védd a 
természetet és turista-értékeinket!
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