
Nemzeti KiNcseiNK Kupa
Szervező a Vasas Természetbarát Szakosztály. A mozgalom célja veszendő nemzeti kulturális értékeink mentése.
A mozgalom két fokozatú. Az első fokozathoz teljesíteni kell legalább négy, a Vasas által szervezett túramozgalom első 
fokozatát. Összesen hét ilyen van: Pálos kolostorok Magyarországon, Szentkutak Magyarországon, Templomromok 
a Dunán innen, Templomromok a Dunán túl, Zsidó emlékhelyek Magyarországon, Protestáns Gályarab Prédikátorok 
Emlékezete Magyarországon, További templomromok Magyarországon.
A második fokozathoz az összes mozgalom minden fokozatát teljesíteni kell.
Az első fokozat teljesítői Nemzeti kincseink kupát vagy kitűzőt kapnak, a II. fokozat teljesítői pedig serleget  vagy 
kitűzőt. Kupákat és serlegeket a benyújtott nevezési lapok alapján készíttetünk. A nevezési díj kupa és serleg esetén 
2500 Ft, kitűző esetén 500 Ft. A mozgalom 2010-től indult. Információ és adminisztráció: dr. Fabók Julianna 1041 
Budapest, Deák Ferenc u. 65. V.15. Telefon: 1/369-3185, e-mail: fabokjulianna@t-online.hu

zsidó emléKhelyeK magyarországoN
jelvényszerző túramozgalom 

A mozgalom célja, hogy a zsidó emlékhelyek megismerésén keresztül elősegítse 
nemzeti múltunk és hagyományaink megismerését és megőrzését. Ezek az 
emlékhelyek nemzeti értékeink, történelmi múltunk részei. Óvásukra fokozottan 
szükség van, hiszen a zsidóság létszáma Magyarországon a holocaust idején 
negyedére csökkent. A gyönyörű zsinagógák pedig a szocializmus évei alatt 
pusztulásnak indultak. Megmentésükre elérkezett az utolsó óra.
A túramozgalom nem törekszik teljességre, a rendelkezésünkre álló bő 
választékból válogattuk ki a legjellemzőbb és legszebb emlékhelyeket. Az 
összeállításánál elsősorban Orbán Ferenc „A zsidó kultúra nyomában a Kárpát-
medencében” című könyvét vettem alapul. 

A jelvényszerző túramozgalomhoz 30 emlékhely tartozik, amelyekről fényképet és rövid ismertetőt adunk, különös 
tekintettel azok földrajzi elhelyezkedésére és felkereshetőségére.
A túramozgalmat bárki, bármilyen formában teljesítheti, ha eleget tesz a kiírás feltételeinek, azaz meglátogatja a 
kiírt látnivalókat. 

A feltüntetett látnivalók megtekintésének igazolása az igazolófüzetben történő pecsételéssel, a belépőjegy csatolásával 
vagy az emlékhelyek fényképeinek bemutatásával történik. A pecsételést  múzeumok és intézmények esetén azok 
pecsétjével kell elvégeztetni, a tokaji temetőnél a kompjegy beragasztása az igazolás, az egyéb helyeken pedig 
egy olyan pecsét, ami vidéken a helységnevet, Budapesten a kerületet is tartalmazza. A teljesítés kétfokozatú. Az 
első fokozathoz 15 emlékhelyet kell megtekinteni úgy, hogy minden csoportból legyen legalább kettő. A második 
fokozathoz a maradék emlékhelyeket kell megnézni. A teljesítés igazolásakor a teljesítő megkapja a ”Zsidó 
emlékhelyek Magyarországon” kitűzőt és sorszámozott emléklapot. 

Az igazolófüzet beszerezhető a szervezőnél. Az igazolófüzet ára 500 Ft, ami az oklevél és a kitűző árát nem 
tartalmazza. Az utóbbiakért teljesítéskor kell fizetni, jelenleg 400 Ft-ot, ez utóbbi azonban az infláció során 
növekedhet. 

A mozgalom szervezője a Vasas SC Természetbarát Szakosztálya. 
Címe: 1139 Budapest XIII. Fáy u. 58. I emelet 3. Természetbarát terem. Fogadási idő: minden hétfőn 16-17.00 között. 

Az igazolólapot (fényképeket) és a pénzt postán kell elküldeni a következő címre: dr. Fabók Julianna, 1041 Budapest 
Deák Ferenc u. 65. V. 15. Tel. : 1/369-3185, e-mail cím: fabokjulianna@t-online.hu. Megcímzett és felbélyegzett 
A5 nagyságú borítékot kérünk szépen mellékelni, ebben elküldjük az emléklapot és kitűzőt, valamint visszaküldjük 
az igazolófüzetet és a fényképeket.

Vasas sc természetbarát szaKoszály
túramozgalmai



pálos KolostoroK magyarországoN
Jelvényszerző túramozgalom

 
A Pálos kolostorok Magyarországon jelvényszerző túramozgalom célja, hogy a kolostor(rom)ok megtekintésén 
keresztül megismertesse a turistákkal a Pálos szerzetesrend múltját és jelenét. A Pálos rend az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesrend. Tevékenységük magyar nemzeti kultúránk jelentős része. 
A túramozgalmat mindenki tetszés szerint teljesítheti, elegendő meglátogatni a kiírt látnivalókat és ezáltal teljesíteni 
a kiírás feltételeit. 
A feltüntetett látnivalók megtekintésének igazolása az igazolófüzetben történő pecsételéssel vagy az objektumok 
fényképeinek bemutatásával történik. A pecsételést az objektumhoz legközelebb eső helységben kell elvégezni. 

A látnivalók 3 csoportba vannak beosztva. Ezek: 
I. Élő pálos helyek, ahol működő pálos szerzetesek szolgálnak, 
II. Olyan pálos templomok és kolostorok, amelyek ma plébánia- vagy egyéb templomként működnek,
III. Csak romjaikban létező kolostorok vagy templomok. 

A teljesítés két fokozatú. Az első fokozathoz tetszés szerinti 2 élő pálos helyet, 4 működő templomot és 7 romot 
kell megtekinteni, a második fokozathoz pedig a maradék helyeket. 
A teljesítés igazolásakor megkapja a „Pálos kolostorok Magyarországon” kitűzőt és sorszámozott emléklapot. 
A mozgalom önköltséges. Az emléklapok és a kitűzők költségét a teljesítőnek kell fedezni azok átvételekor. Jelenleg 
ez 400 Ft / kitűző+emléklap, az ár az inflációval nőhet. 

A mozgalom szervezője a Vasas SC Természetbarát szakosztálya, Címe: 1139 Budapest XIII. Fáy u. 58. Sportcsarnok 
1. em.53. Fogadási idő: minden hétfőn 16-17 óra között. Az adminisztrációt dr. Fabók Julianna végzi, cím: 1041 
Budapest, Deák Ferenc u. 65 V. 15. tel.: (1) 369-3185  e-mail: fabokjulianna@t-onine.hu

protestáNs gályarab prédiKátoroK
emléKezete magyarországoN

jelvényszerző túramozgalom 

A mozgalom célja, hogy a Gályarab Prédikátorok emlékezetének 
megismerésén keresztül elősegítse nemzeti múltunk és 
hagyományaink megismerését és megőrzését. A gályarabok 
kitartása, elvhűsége, nézeteik melletti kiállása példaként állítható 
a mai nemzedék elé. Az ateistáknak is ajánlom. 
A jelvényszerző túramozgalomhoz 20 emlékhely tartozik, 
amelyekről fényképet és rövid ismertetőt adunk. A kiírt látnivalók 
megtekintésének igazolása a füzet végén található igazoló kérdések 
megválaszolásával történik. 
A teljesítés kétfokozatú. Az első fokozathoz 10 emlékhelyet kell 
megtekinteni.
Díjazás: kitűző és sorszámozott emléklap.
Az igazolófüzet beszerezhető a szervezőnél. Az igazolófüzet ára 500 Ft, ami az oklevél és a kitűző árát nem 
tartalmazza. Az utóbbiak ára jelenleg 400 Ft/fokozat, az inflációval nőhet. 
A mozgalom szervezője dr. Fabók Julianna a Vasas SC Természetbarát Szakosztályán belül. A Szakosztály címe: 
1139 Budapest XIII. Fáy u. 58. I emelet 3. Természetbarát terem. Fogadási idő: minden hétfőn 16-17 óra között. 
dr. Fabók Julianna elérhetősége: postacím: 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 65. V. 15., telefon : 1/369-3185 este, e-mail 
cím: fabokjulianna@t-online.hu. Az igazolófüzetet (fényképeket) és a pénzt postán kell elküldeni, a fényképeket 
e-mailen is lehet. A felmerülő postaköltséget a teljesítő viseli.



szeNtKutaK magyarországoN 
jelvényszerző túramozgalom

Az igazolófüzet ára az oklevél és kitűző árát 2011.01.01-től nem tartalmazza!!!
A Szentkutak Magyarországon jelvényszerző túramozgalom célja, hogy a 
szentkutak felkeresése és megtekintése kapcsán megismertesse a turistákkal 
a kegyhelyekkel kapcsolatos népi, nemzeti és vallási hagyományt, amely a 
magyar nemzeti kultúránk jelentős része. 
A jelvényszerző túramozgalomhoz 24 szentkút tartozik, amelyekről rövid 
ismertetőt adunk különös tekintettel azok földrajzi elhelyezkedésére és 
felkereshetőségére.
A túramozgalmat bárki, bármilyen módon teljesítheti, aki eleget tesz a kiírás 
feltételeinek, azaz meglátogatja a kiírt látnivalókat. A feltüntetett látnivalók 
megtekintésének igazolása ezen igazolófüzetben történő bélyegzéssel vagy 
a szentkutak fényképeinek bemutatásával történik. A pecsételést az adott 
szentkúthoz legközelebb eső helységben kell elvégezni. A teljesítés két 
fokozatú. Az első fokozathoz tetszés szerinti 12 szentkutat kell megtekinteni, 
a második fokozathoz pedig a maradék helyeket. A teljesítő, a teljesítés 
igazolásakor megkapja a „Szentkutak Magyarországon” kitűzőt és sorszámozott 
emléklapot, ezek ára 400 Ft/fokozat.

Az igazolófüzet beszerezhető a szervezőnél. Az igazolófüzet ára 500 Ft.
A mozgalom szervezője a VASAS SC Természetbarát Szakosztálya.
Címe: 1139 Budapest XIII. Fáy utca 58. Sportcsarnok I. em. 3.
Fogadási idő: minden hétfőn 16-17 óra között.
Az igazolófüzetet, fényképeket, az A5 méretű megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot és a pénzt postán a 
következő címre kell küldeni: dr. Fabók Julianna, 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 65. V/15. 
Telefon: 1-369-3185, e-mail: fabokjulianna@t-online.hu



templomromoK a duNáN iNNeN
jelvényszerző túramozgalom

A jelvényszerző túramozgalomhoz 51 templomrom tartozik a Dunán inneni területen, 
amelyekről fényképes rövid ismertetőt adunk különös tekintettel azok földrajzi elhelyezkedésére 
és felkereshetőségére.
A feltüntetett látnivalók megtekintésének igazolása az igazolófüzetben történő pecsételéssel 
vagy a templomromok fényképeinek bemutatásával történik. A teljesítés háromfokozatú. 
Az első fokozathoz tetszés szerinti 20 templomromot kell megtekinteni, a második és 
harmadik fokozathoz pedig 16 és 15 romot. A teljesítés igazolásakor a teljesítő megkapja a 
„Templomromok a Dunán innen” kitűzőt és sorszámozott emléklapot. 
Az igazolófüzet ára 500 Ft, a teljesítésigazolás ára 400 Ft/fokozat.

templomromoK a duNáN túl
jelvényszerző túramozgalom

A jelvényszerző túramozgalomhoz 71 templomrom tartozik a Dunán túli területen, amelyekről fényképes rövid 
ismertetőt adunk különös tekintettel azok földrajzi elhelyezkedésére és felkereshetőségére.
A feltüntetett látnivalók megtekintésének igazolása az igazolófüzetben történő pecsételéssel vagy a templomromok 
fényképeinek bemutatásával történik. A teljesítés négy fokozatú. Az első három fokozathoz tetszés szerinti 
20 templomromot kell megtekinteni, a negyedikhez 11-et. A teljesítés igazolásakor a teljesítő megkapja a 
”Templomromok a Dunán túl” kitűzőt és sorszámozott emléklapot. 
Az igazolófüzet ára 500 Ft, a teljesítésigazolás ára 400 Ft/fokozat.

toVábbi templomromoK magyarországoN
jelvényszerző túramozgalom 

A „Templomromok a Dunán innen”  és a „Templomromok a Dunán túl” túramozgalmakból kimaradt 
templomromokat tartalmazza ez a túramozgalom. A mozgalom célja az értékmentés, menteni évezredes nemzeti 
kulturális örökségünk még menthető részeit.
A jelvényszerző túramozgalomhoz 41 templomrom tartozik, amelyekről fényképet és rövid ismertetőt adunk. A 
túramozgalom teljesítése az igazolófüzet megvétele és a kiírt látnivalók megtekintése. Az igazolás vagy pecsételéssel 
vagy fényképekkel történik. Néhány helyen igazolásként a helyszínen leolvasható adatot kell beírni az igazolófüzetbe. 
A teljesítés három fokozatú. Az első és második fokozathoz tetszés szerinti 15-15 templomromot kell megnézni, a 
harmadik fokozathoz pedig a maradék 11-et. A teljesítés igazolásakor a teljesítő megkapja a „További Templomromok 
Magyarországon” kitűzőt és sorszámozott emléklapot.
Az igazolófüzetek beszerezhetők a szervezőnél. Az igazolófüzet ára 500 Ft, ami az oklevél és a kitűző árát nem 
tartalmazza. Az utóbbiakért teljesítéskor kell fizetni, jelenleg 400 Ft fokozatonként. 

A Templomromok... mozgalmak szervezője a Vasas SC Természetbarát Szakosztálya keretében dr. Fabók 
Julianna, 1041 Budapest IV. Deák Ferenc u. 65. V. 15. Tel.: 1/369-3185, email cím: fabokjulianna@t-online.hu 
Tőle kaphatunk információt, igazolófüzetet, és a teljesítés igazolásakor neki kell küldeni a pénzt és az igazolást 
(fényképeket), amihez felcímzett és bélyegzett A5 nagyságú borítékot is kérünk.


