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Borsi – 
Rákóczi várkastély

(Borsa)

Hány darab tartófül 
rögzíti a régi törött 
emléktáblát a bejárati 
folyosó falán?

Pácin –
 Mágóchy-kastély

A bejárati kapu boltíve 
feletti zászlótartóba 
hány rúd helyezhető be?

Közép- Garadna
Turista pantheon

Az emlékparkban hány 
domborműves arcképes 
emléktábla található?

Noszvaj – 
De la Motte-kastély

Merre nyílik a kastély-
parkba vezető kiskapu?

Bélapátfalva – 
Bélháromkúti 

apátság

Sorold fel a 
három építészeti 
stílust a templom 
építéstörténetében! 

BARCIKA 
teljesítménytúra

igazolás

KARSZT 
teljesítménytúra

igazolás

TOKAJI BOR 
teljesítménytúra 

igazolás

3 VÁRMEGYE – 30 KINCSE
jelvényszerző túramozgalom

- igazolófüzet -

Név:  .......................................................................................

Egyesület:  .............................................................................

Születési év:  .........................................................................

Levelezési cím:  .....................................................................

E-mail: ...................................................................................

Információ: www.barcikaturista.shp.hu, barcikaturista@gmail.com

A túramozgalom teljesítése elsősorban gyalog és kerékpárral javasolt. 
A teljesítéshez minden kérdésre válaszolni kell. A válaszok helyett a túrázót 
és a helyszínt együttesen ábrázoló fotót is elfogadunk. 
A teljesítésnek időbeli korlátozásai nincsenek.
A mozgalomban mindenki saját felelősségére vesz részt, kártérítés a szer-
ve zőktől semmilyen címen nem igényelhető.

Jó túrázást kívánunk!

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület



Helyszín Kérdés Válasz Időpont

Regéc vára Az északi toronyba hány 
kőlépcsőn jutsz fel?

Torna vára
(Turna nad 

Bodvou) 

A vár előtti információs 
táblán hányas számmal 
jelölték a rondellát?

Szögliget - 
Szádvár

A 7. számú tanösvény 
táblán mennyi „á” betű 
van a szövegben?

Komlóska - 
Pusztavár

A vár romjai között talál-
ható kis fakereszt ke reszt-
fáját hány szög tart ja?

Sárospatak – 
Rákóczi vár

A várkapun melyik kéz 
fogja a kopogtatót?

Nagykövesdi
vár

(Velky 
Kamenec)

A vár legnagyobb falma-
radványának sarkában 
lévő „táblahely” alsó 
szintjének vonalában 
hány gerendanyílás van a 
körbefutó falakon?

Dédesvár Milyen évszám olvasható a 
várfalon az emléktábla alján?

Szilvásvárad - 
Gerennavár

Melyik égtáj felé 
helyezkedik el a legmaga-
sabb megmaradt várfal?

Cserépfalu - 
Ódorvár

Az esőbeállónál az út túl-
oldalán van egy emlék kő. 
Hány évet élt a barlan gász?

Hejce - 
Sólyom-kő

A Sólyom-kő szikláin mi lyen 
tájidegen fa található?

Szádelői-völgy

A völgy felső végén 
lévő útirányjelző tábla 
szerint milyen messze van 
„Certova Diera”?

Helyszín Kérdés Válasz Időpont
Bódvaszilas - 
Vecsem-bükki 

zsomboly

A zsombolyhoz 
legközelebb lévő határkő 
száma?

Sárospatak - 
Megyer-hegyi 
tengerszem

Milyen széles a 
sziklahasadék a vízpart 
előtt?  

Sátoraljaújhely 
- Magas-hegy

Az Északi Zöld 
útirányjelző táblája 
szerint milyen messze van 
Rudabányácska?

Tokaj - 
Kopasz-hegy

Az adótornyot hány darab 
feszítőkötél biztosítja?

Cserépváraljai 
kaptárkövek

A legnagyobb kaptárkövön 
hány kőfülke van?

Hór-völgy – 
Suba-lyuk 
barlang

A feljárónál lévő emlék-
kövön az ősasszony 
nyakékén hány fog van 
felfűzve?

Felsőhámor – 
Szeleta-barlang

A felső kilátópontnál a 
le já ratot jelző sziklán mi-
lyen festékszínek vannak? 

Vizsoly – 
Református 

templom

A templomkert kapuján 
melyik oldalon nagyobb 
a rés a keresztgerenda 
illesztésénél és mekkora?

Gönc -
Huszita ház

A huszita házon hány 
ablaknyílás található?

Szögliget – 
Pista bácsi 

tájháza

Hány darab fali virágtartó 
van a ház udvari 
homlokzatán?

Sátoraljaújhely 
- Kálvária

Segesvár emléktábláját ki 
állította?


