
Várnak     a     várak!  

A 2009-ben útjára indított Várnak a Várak! túramozgalom célja: Magyarország ismert és 
kevésbé
ismert várainak megismertetése a túrázni vágyókkal.

A teljesítés menete: kérésre elküldöm az adott várhoz tartozó igazolólapot, ami tartalmaz
egy rövid történeti leírást, és a legegyszerűbb megközelítési lehetőséget.

Az igazolás módja: ahol van bélyegző ott azzal, ahol nincs, ott elfogadom a helyszínen 
készült fényképet, amiről a vár és lehetőleg a túrázó is felismerhető. Továbbá régebbi 
igazolások is jók teljesítmény- egyéni túra vagy más túramozgalmon belüli felkereséssel, ami 
hitelesen igazolja az adott vár meglátogatását. Elfogadom a mozgalom indulása előtti 
igazolásokat is.

Nevezési díj: váranként 300 Ft.

Díjazás: váranként oklevél és kitűző.

Felkereshető várak listája: Csiklingvár, Vitányvár, Pákozdvár, Essegvár, Hölgykővár, 
Gerencsérvár, Csáki-vár, Bakonyújvár, Eger, Sárospatak, Sárvár, Siklós, Veszprém, 
Kőszeg, Csesznek, Nagyvázsony, Hollókő, Visegrád, Komárom (Monostori, Csillag és 
Igmándi erőd is), Diósgyőr, Boldogkő, Sirok, Füzér, Salgó, Kisnána, Várgesztes, Ónod, 
Regéc, Cserépvár, Edelény, Monok, Somló, Szádvár, Szendrő, Benevár, Csobánc, Buják, 
Budai, Csókakő, Gyula, Esztergom, Drégely, Döbrönte, Kereki, Pécsvárad, Pácin, 
Nógrád, Mosonmagyaróvár, Máré, Kisvárda, Rezi, Várpalota, Vaja, Tátika, Tata, 
Szigliget, Szigetvár, Sümeg, Simontornya, Szarkavár, Bátorkői-vár, Somoskő Zádorvár, 
Szerencs, Szandavár, Ugod, Mohosvár, Csorbakő, Hegyesd

Az alábbi várakkal bővült a lista: Királykő-Attilavár, Kerkavár, Dédesvár, Oroszlánvár, 
Szarvaskő, Kőszeg-Felsővár (Óház-tető), Székesfehérvár, Tapolca, Zengő, Csillagvár, 
Dombóvár, Fertőrákos, Győr, Kantavár, Mecseknádasd, Ozora, Pannonhalma, Pécs, 
Tettyei romok, Rékavár, Sopron, Szabadbattyán, Szászvár 

A díjazások kiosztása mindig az aktuális helyzetnek megfelelően történik, ha épp elfogyott az 
adott várhoz tartozó, 1-2 hónap várakozás után biztosan tudom küldeni. A lista tájékoztató 
jellegű, az adott igényeknek megfelelően folyamatosan igyekszem bővíteni a várak listáját.
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Vártúra sorozat 2012!

Kedves sporttársak! 2012-ben is folytatódnak vártúráim és a vártúra sorozat is, hogy a kitartó 
várlátogatók megkapják méltó díjazásukat. 2011-ben 16-an érdemelték ki a kupát és 5-en az 
érmet. Előre láthatólag 5 túrát fogok rendezni, aki ezek mindegyikén részt vesz kupa ( 1200 ft 
), aki legalább 3 túrát teljesít érem ( 500 ft ) díjazásban részesül. Nevezési lapok a vártúrákon 
lesznek megvásárolhatók. ( 100 ft )

A sorozatban résztvevő túrák:

01.28.: Vár a Csókakői-vár! ( Piroska emléktúrák keretében )
02.19.: Csesznektől Bakonyújvárig ( az időpont változhat )
03.11.: Sámsonvártól ( Fejérkő vára ) Hollókőig ( az időpont változhat) 
03.31.: Vár az Essegvár! ( teljesíthető még a Veszprémi-vár is )
11.24.: Vár az Óvár! ( Tanúhegyek túrák keretében, Szigliget mellett )

A díjazások átadása az Óvárnál lesz, vagy előzetes megbeszélés alapján egyeztetett 
helyszínen. Figyelem az időpontok csak tervezettek, a későbbiekben változhatnak, ezért 
érdemes a TTT honlapot figyelni, ahol a túrák a rendezés időpontja előtt várhatóan 4 héttel 
kerülnek meghirdetésre. További részleteket ott, vagy az alábbi elérhetőségeken lehet 
szerezni:
Nyevrikel Zsolt, cím: 8054 Balinka Bányatelep 8. fsz. 3. ; Telefon: 20-4122132, 70-5054869 ; 
e-mail: nyevri@citromail.hu ; nyevri@gmail.com

Szeretettel várok minden érdeklődőt!
Nyevrikel Zsolt
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