
KÉKEZZ VELÜNK!
Borsodból az ország tetejére

IGAZOLÓ FÜZET + FELADATLAP

A Hamvas Béla Városi Könyvtár a
TSC-vel együttműködve kihívást
hirdet, melynek teljesítési határideje
2023. január 14., az országjáró
kéktúra filmjeiről híres Rockenbauer
Pál születésének 90. évfordulója.

A teljesítés feltételei:
A kihívás során borsodi és mátrai
kéktúra szakaszokon kell 90 km-t
teljesíteni, pontosan Uppony és
Kékestető között. A kihívás része a
feladatlap, melynek kitöltése
szükséges a teljesítés igazolásához.

UPPONY MÁLYINKA BÁNKÚT CSEREPES-KŐI 
BARLANG

BÉLAPÁTFALVA TELEKESSY 
VENDÉGHÁZ

SZARVASKŐ ROZSNAK- 
PUSZTA

SIROK HÁRMASHATÁR-
ERDÉSZHÁZ

KÉKESTETŐ

A teljesítés igazolása:
A túra bármelyik irányban, és
bármilyen szakaszolásban tel-
jesíthető, a végén a 90 km
teljesítését igazolni szükséges (OKT
bélyegzési pontokon bélyegzéssel).
Az igazoló füzet honlapunkról
letölthető:  tmkk.tiszaujvaros.hu 

Nevezési díj nincs, csak a teljesítés
után járó egyedileg készített
emlékjelvény küldéséhez fel-
bélyegzett válaszborítékot kérünk.

A kihívás kiírója: Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaújváros
Szakmai partner: Tiszaújvárosi Sport Club, Természetjáró Szakosztály

A teljesítés elismerése:
A túra befejezése után az igazoló füzetet postán vagy személyesen kell a Hamvas
Béla Városi Könyvtár címére eljuttatni (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37.), vagy
Tóth Éva szakosztályvezetőnek személyesen leadni. Amennyiben az útvonal
bejárását hitelt érdemlő módon igazolja és a feladatlapot hibátlanul kitölti,
nyereménysorsoláson vesz részt. Sorsolás: 2023. január 25.  A kihívást teljesítők
és a nyertesek nevét a honlapunkon közzétesszük.

Az igazoló füzet és a válaszboríték visszaküldési határideje: 
2023. január 20.

Tiszaújváros, 2022. szeptember 14.

IGEN NEM

Kérem a „KÉKEZZ
VELÜNK! -
Borsodból az
ország tetejére”
feliratú emlék-
jelvényt.

részére

Lakcím: .............................................................................................................

Telefon: ........................................ e-mail: ........................................................



1.
A Bálvány magassága:

2.
Melyik helyre gondoltunk?

csipkebogyókról híres a település
Isten hozta, őrnagy úr!

itt van a gyermekét kezében tartó Madonna képe
nincs messze a Petőfi-kilátó

átmeneti nomád szállás a Bükkben
karrmezőn vagy népies nevén az ördögszántáson
kell áthaladni a közelében

3.

Rendezd az Országos Kéktúra útvonalának
megfelelő sorrendbe az alábbi helyszíneket!
Keletről nyugatra haladj!

Láz-bérci-víztározó

A Bükk-fennsík déli peremén, a KÉK mentén
(némelyik kis kitérővel) kiemelkedő „kövek"

1.4.

Őserdő

Szomjas csuka

Vodafone kilátó

Törökasztal

Domoszlói kapu

Oroszlánvár

Szent Erzsébet kereszt

5.
Melyik jelzésen kell letérni az OKT-ről, hogy az
alábbi helyekre jussunk?

Petőfi-kilátó

Három-kő

Őr-kő

Dédesi-vár

Ilona-völgyi vízesés


