
Igazoljuk, hogy

az Ajka és Környéke Természetjárója túramozgalmat

SIKERESEN TELJESÍTETTE

és részére

a  sorszámú

jelvényt kiadtuk.

Ajka,

PH.

aláírás

Ajka és Környéke Természetjárója

jelvényszerző túramozgalom

Az Ajka Város és Környéke Természetbarát Szövetség (8400 Ajka,
Sport u. 23. Tel: 88/508 050) ezt a túramozgalmat azzal a szándékkal indítja
útnak, hogy a magyar és külföldi természetbarátokkal megismertesse
városunkat és környékét, amely gazdag történelmi, irodalmi, természeti,
egyházi és technikatörténeti emlékekben. A bőséges kínálatból 9
nevezetességet szükséges felkeresni - akár több év alatt is - gyalogosan vagy
kerékpárral, ezen kívül részt kell venni egy Ajka Város és Környéke
Természetbarát Szövetség vagy a területén működő turistaszervezet által
rendezett gyalogos túrán, teljesítménytúrán, túraversenyen vagy találkozón.

Az egyéni I GAZOLÓ LAP  megfelelő rovata bélyegzendő,
dátumozandó, vagy valamely üzlet számlája (blokkja) is beragasztható, ha
azon az érintett helység neve szerepel. Az előírt feltételek teljesítése után a
fenti címünkre eljuttatott I G A ZO LÓ  LA P  értékelésre kerül. Az Ajka város
címeréből Szent Borbálát, a bányászok védőszentjét ábrázoló jelvényt –
árának rózsaszín utalványon történő előzetes befizetése ellenében (150 Ft/db)
– levélben elküldjük, vagy valamely természetbarát ünnepségen átadjuk a
teljesítőnek.

Elindítva: 1996-ban a Millenium tiszteletére

Módosítás: 2003. március
Összeállította: Káldi Géza aranyjelvényes túravezető, Ajka Bánki TE

Minden kedves résztvevőnek jó túrázást kívánunk!
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"Ajka és Környéke Természetjárója" túramozgalom

IGAZOLÓ LAP

Név:

Egyesület:
Lakcím:

Születési év:

Kötelezően felkeresendő nevezetességek:

1. Ajka: Városi Múzeum (Nyitva: keddtől szombatig.) Bélyegzés bárhol a városban.
2. Ajka-Parkerdő: Bányászati Múzeum és Kőtár
3. Devecser: Kastély műemlék könyvtára és védett parkja
4. Döbrönte: Szarvaskő vára
5. Kab-hegy: Igazolás az erdészháznál az Országos Kéktúra bélyegzővel.
6. Magyarpolány: Védett utcasor, a Nemzeti Örökség része, Kálvária
7. Padragkút: padragi sziklák természetvédelmi terület, a falutól dél-keletre (Bakony

turista atlasz)
8. Somló-hegy: Vár, Szent István kilátó, Szent Margit – Szent Ilona – Szent Márton

kápolnák, Séd és Szt.Márton források  (Somlóvásárhelytől északra).
9. Úrkút: Csárda-hegyi Őskarszt (Igazolás a vendéglőben, lehetőleg az Országos Kék-

túra bélyegzővel.)
10. Részvétel az Ajka Város és Környéke Természetbarát Szövetség által évente rendezett

gyalogos túraversenyek, találkozók, teljesítménytúrák egyikén.
információ: www.brody-ajka.sulinet.hu/_de/odk/index.htm

Megtekintésre ajánlott látnivalók:

Ajka:
§ Fekete István író emléktáblája egykori lakásának helyén, a Fő utca 1. számú ház előtt
§ Városligeti tó és szigete, Fekete István és regényalakjainak szobraival
§ Üveggyári Múzeum (Nyitva: hétfőtől péntekig.)
§ Városi Múzeum - Helytörténeti gyűjtemény, Fekete István, Molnár Gábor és Borsos

Miklós emlékszoba
§ Üvegfúvók szobra az Üveggyár előtt
§ Bányászok szobra - Marton László alkotása - a Hild-parkban az autóbusz pályaudvar

mellett
§ Gea szobor - R. Kiss Lenke alkotása - a Nagy László Művelődési Központ előtti parkban

Ajka - Alsócsinger:
§ A temetőben Molnár Gábor író sírja, annak közelében a Bródy Imre-féle volt

kriptongyár.
Ajka - Tósokberénd:
§ Szent István műemlék barokk templom.

Magyarpolány:
§ Védett utcasor, Kálvária, Csurgó-kúti kirándulóhely, forrás a Köves-patak völgyében

szép környezetben, a falutól 5 km keletre. (Bakony turista atlasz)
Ganna:
§ Kerektemplom és az Esterházy család mauzóleuma.
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