KAPTÁRKŐ EGYESÜLET
HAVI HÍRLEVELE
– 2018. JÚNIUS –

Mozgalmas és izgalmas májust tudhatunk magunk mögött és hasonlóan érdekes programokkal várunk titeket a
nyár elején is, mielőtt rövid pihenőt tartanánk, hogy feltöltődjünk és jobbnál jobb ötletekkel készüljünk nektek az
őszre. Idén újra júniusban, 16-án, szombaton rendezzük meg a Kaptárkövek Teljesítménytúrát. Pótoljuk az
áprilisban elmaradt Bükkaljai kőkulTÚRÁt Andornaktálya kőemlékeihez és ismét lesz csillagász est
Felsőtárkányban, illetve egy különleges túrát is ajánlunk júliusra az Óbükkben.

X. Jubileumi Kaptárkövek Teljesítménytúra
2018. június 16-án, szombaton, immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Kaptárkövek
Teljesítménytúra, mely a túrázók körében kevésbé ismert Bükkalja vidékét járja be. A távok jól
jelzett, felújított útvonalon haladnak, érintve a Hungarikum címet kapott Bükkaljai kőkultúra
főbb látnivalóit, legérdekesebb helyszíneit, beleértve a rejtélyes kaptárköveket is, mely ettől lesz
igazán felejthetetlen élmény a résztvevők számára.
A túra rajt/célja egy igen különleges helyszín, az egri szőlő- és borkultúra üde színfoltja. Az
Almagyar-Érseki Szőlőbirtok Borterasz és Borkemping ugyanis távol a város zajától, a szőlőtőkék
közt, a Bükkaljára tekintve terül el.

Előnevezés 2018. Június 8-ig az alábbi linken:
https://goo.gl/forms/eilexnuidu3latvf2
Az alábbi hosszú-, közép- és rövidtáv közül választhattok:
(katt a távra!)

50 km

30 km

15 km

Júniusi programkínálatunk:
Csillagász est Felsőtárkányban
Időpont: 2018.06.16. (szombat), 21:00
Helyszín: Felsőtárkány, Bábakalács Erdei Iskola - Nyugati Kapu Látogatóközpont (Google Maps link)
Az est folyamán lehetőség nyílik több millió fényévre lévő galaxisok és a Tejútrendszer látnivalóinak
megtekintésére. Megnézzük az égboltra „száműzött” baglyot, melyet a rövid, 1 km-es éjszakai
tanösvénybejárás közben is kis szerencsével láthatunk majd. Az eseményre várunk minden érdeklődőt!
Távcsöves csillagászati bemutató és vetítettképes előadás. Derékaljat biztosítunk.
Programvezető: Novák Richárd
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő
Találkozás: Felsőtárkány, Nyugati Kapu Látogatóközpont
Kérjük, részvételi szándékát jelezze a programvezetőnél emailben!
(Novák Richárd,novakr@bnpi.hu, 0630-277-4970)

Bükkaljai KőkulTÚRA
Andornaktálya kőemlékei
A túrasorozat hetedik alkalma 2018. június 23-án, szombaton kerül megrendezésre Andornaktálya
kőemlékeinek bemutatásával, ahol láthatunk majd egy kőhodályt, a titokzatos Százrejtekű pincét és az
egykori Mocsári kastély kertjét.

.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://goo.gl/forms/UtxUbikoo13Am5993
Útvonal: Andornaktálya, Mocsári Lajos kastély - Kőhodály - Százrejtekű - Kerti Gloriette
Nehézség: könnyű túra
Időtartam: kb. 6 óra
Találkozóhely és időpont: Andornaktálya, Szociális otthon buszmegálló (Mocsári Lajos kastély előtt); 09:00kor (indulás legkésőbb 09:15-kor)
Visszaérkezés: legkésőbb 15 órára
Túravezető: Baráz Csaba (email: info@kaptarko.hu)

Bükkaljai Kalauz Programfüzet
Egyesületünk és a Bükkalja Tájegységi Értéktár 12
önkormányzata
között
megkötött
együttműködési
megállapodás alapján Egyesületünk elkészítette a 2018as Bükkaljai Kalauzt, mely az Értéktár településeinek
legfontosabb programjai mellett bemutatja azok
kőkultúrához kapcsolódó emlékeit is, ráadásul mindezt
számtalan szép fotóval illusztrálva.
A Bükkaljai programfüzet elérhető az egri Tourinform
irodában, a térség kisebb turisztikai infópontjain (Bogács,
Egerszalók, Noszvaj, Demjén, Cserépfalu) és a települések
rendezvényein is.

A kiadvány innen letölthető.

Túra az isten háta mögött – azaz az Ó-Bükkben
Hatalmas bükkösök, mély szurdokvölgyek, és háborítatlan erdőségek, ahol az elmúlt években nem csak
farkas, hiúz, hanem medve is felbukkant. És ott vannak a legendák a Vajdavár kincsekkel tömött
pincerendszereiről, melyekről a környező falvakban napjainkig beszélnek.
Hazánk egyetlen homokkő hegyvidéke – itt a szlovák-magyar határ mentén – sokáig el volt zárva a látogatók
elől, hiszen északi része a határsávba tartozott. Távol van minden nagyobb várostól, kiesik a fő
turistaútvonalakból is, azonban ennek köszönhetően háborítatlansága egyedi hangulatot kölcsönöz ennek a
csodálatos hegyvidéknek.
Időpont: 2018. július 13-15. (2 éjszaka)
További info és jelentkezés az alábbi linken: https://kaptarko.hu/2018/05/27/tura-az-isten-hata-mogott-azazaz-o-bukkben/

Ez történt májusban…
Kaptárkő Nap Szomolyán
2018. május 5-én második alkalommal rendeztük meg Szomolyán a Kaptárkő Napot, amelynek célja a
kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra megóvása, gondozása, bemutatása, népszerűsítése.
A rendezvény a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Szomolya község Önkormányzata és a Kaptárkő
Természetvédelmni és Kulturális Egyesület közös szervezésében valósult meg. A megnyitón a szervező
szervezetek vezetői és a Földművelésügyi Minisztérium képviselői mellett jelen volt még Tállai András, a
térség országgyűlési képviselője is.
A szakmai program mellett színes turisztikai programok, vezetett kaptárkő-túrák, helyi termelők,
kézművesek, nemzeti parki védjegyes termékek, tájjellegű ételek, borok és színpadi műsorok várták az
érdeklődőket.

Egri Természetismereti Est
Az „Egri Természetismereti Estek” havonta megrendezésre kerülő programsorozat az MME, a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság az Eszterházy Károly Egyetem és a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület közös szervezésében valósul meg. Májusban farkasos témával vártuk az érdeklődőket, előadónk
Dr. Újváry Dóra - a Horkai Farm egyik tulajdonosa, és Gombkötő Péter - a BNPI zoológiai szakreferense
volt.
Újváry Dórától a farkasok viselkedéséről, etológiai kutatások eredményeiről hallhattunk, megismerve
miről árulkodik az állatok testartása, s milyen különbségek vannak a házi kutyák és "őseik" viselkedése
között. Az előadás célja a farkasok viselkedésének bemutatása volt, valamint az, hogy megismerjük, milyen
fontos ökológiai szerepük van az erdőben.

Bükkaljai KőkulTÚRA
Egerbakta és Sirok kőemlékei
Májusi
kánikulában
végigjártuk
a
Bükkalja
legeldugodtabb kaptárköveit, melyekhez turistaút sem
vezet, ellenben annál jobb róluk a kilátás.
Így terítékre kerül Egerbakta határában, a Szentvölgyben emelkedő sziklacsoport, illetve a Rozsnakivölgy bejáratánál emelkedő két sziklakúp. A túra végén
a Török-asztal fülkés sziklájánál zártuk a sort.

Előzetes…

Grossvenediger csúcsmászás és via ferrata túra a LienziDolomitokban
Ferráták szurdokokban, vízesések mellett, és sziklafalakon a Lienzi-Dolomitokban, majd virágzó alpesi
rétek, füttyögő hájas-szőrös mormoták, és egy jó kis hegymászótúra a Magas-Tauern egyik legszebb
háromezresére, a gleccserek és havas csúcsok uralta a Großvenediger 3666 m magas csúcsára.
Időpont: 2018. július 5-8. (4 nap / 3 éj)
További információk és jelentkezés: https://kaptarko.hu/2018/02/27/grossvenediger-csucsmaszas-es-viaferrata-tura-a-lienzi-dolomitokban-2018-julius-5-8-4-nap-3-ej/

Hochalmspitze (3360 m)
Egy izgalmas háromezres a Magas-Taurenban, ahol gleccsereken, sziklaéleken és via ferratákon visz utunk a
csúcskeresztig, ahol egy napban minden benne van, ami a hegymászás sajátja: kitett sziklafalak, jeges terep
és sok-sok adrenalin.
Időpont: 2018. augusztus 10-12. (3 nap / 2 éj)
További információk és jelentkezés: https://kaptarko.hu/2018/02/27/hochalmspitze-3360-m-2018-augusztus10-12-3-nap-2-ej/

Egyéb információk:
Egyesületi tagdíjbefizetés, tagsággal járó kedvezmények
Kedves Tagjaink, kérlek, ne feledjétek, hogy a 2018-as tagdíjakat a meglévő tagok esetében minden év
február 28-ig esedékes befizetni, az új tagok belépésénél pedig az év során folyamatosan. A tagdíj
befizetésére lehetőség van:
- készpénzben: programjainkon, rendezvényeinken vagy
- banki átutalással (62800307-11021340 Korona Takarékszövetkezet).
Kérjük a banki átutalással történő fizetéskor a közlemény rovatban tüntessétek fel a tagdíjat befizető nevét és
azt, hogy „tagdíj”!
Tagsággal járó kedvezmények:
- Kedvezményes (önköltséges) vagy ingyenes részvétel Egyesületünk által szervezett túrákon és
tanfolyamokon (mindig az aktuális kiírásnak megfelelően);
- Egyesületünk egyes felszereléseinek és eszközeinek (sátrak, hálózsákok, polifoamok, barlangász sisakok,
via ferrata szettek, hágóvasak, jégcsákányok) kedvezményes bérlése (információ: info@kaptarko.hu);
- 10% kedvezmény az egri Prana Outdoor túraboltban történő vásárláskor;
- Kedvezményes (nagykereskedelmi áron) vásárlási lehetőség turistatérképekből (rendelés: info@kaptarko.hu);
- A Várkúti Dobó István Vadászház kedvezményes (500 Ft/fő/nap) igénybevétele.
Tagjaink Egyesületünkön keresztül kedvezményes áron (1500 Ft-ért) igényelhetik a Magyar
Természetjáró Szövetség névre szóló Természetjáró Kedvezménykártyáját, mellyel az Országos Kékkör
Szolgáltatóhálózathoz csatlakozott több száz kedvezményadó pont szolgáltatásai vehetők igénybe:
http://www.termeszetjarokartya.hu/kedvezmenyek.html
A Természetjáró Kedvezménykártyát igényelni az alábbi nyilatkozat kitöltésével, aláírásával, majd annak
hozzánk történő eljuttatásával, valamint a 2018. évi tagdíj (1000 Ft) és kártya díj (1500 Ft) megfizetésével
együtt lehet. Az igénylőlapokat személyesen juttatjuk el a Magyar Természetjáró Szövetség Országos
Központjában, melyre január 22-én kerül sor, ezt követően pedig előreláthatólag márciusban.

PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK – 2018

JÚNIUS
• 16.
szombat:
X.
Jubileumi
Kaptárkövek
Teljesítménytúra
• 16.
szombat:,
20:00-23:00:
Csillagász
Est
Felsőtárkányban (Novák Richárddal)
• 23. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Andornaktálya
kőemlékei (túravezető: Baráz Csaba)
JÚLIUS
• 13. péntek - 15. vasárnap: Óbükk – kalandozás az
ismeretlen földön (túravezetők: Havasi Norbert és
Klein Dávid)
• 27. péntek, 21:00-01:00: Csillagász Est a Dobó téren
(Novák Richárddal)
AUGUSZTUS
• 3. péntek - 5. szombat: Alpok 3000-es hegymászótúra
(túravezető: Klein Dávid)
• 11. szombat, 20:00 – 00.00: Perzeidák, meteorles és
csillagászati bemutató Felsőtárkányban (Novák
Richárddal)
• 19. vasárnap - 25. szombat: A Monte Rosa csoport
négyezresein (túravezető: Klein Dávid)
SZEPTEMBER
• 7. péntek - 9. szombat: Lengyel-Tátra és Sasok-útja
(túravezetők: Havasi Norbert és Klein Dávid)
• 16. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Bükkzsérc és
Noszvaj kőemlékei (túravezető: Havasi Norbert)
• 22. szombat: Kaptárkövek Trail

OKTÓBER
• október 5. péntek - 7. vasárnap: Bükk-fennsíki kalandhétvége (túravezetők: Havasi Norbert és Klein Dávid)
• 12. péntek - 14. vasárnap: Bükkaljai hétvége a
Hazajáróval (vendégünk a Hazajáró)
• 13. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Cserépváralja
kőemlékei (túravezető: Havasi Norbert)
• 13. szombat - 31. szerda: Nepál, nyolcezresek között –
Az Everest-alaptábor és az Island Peak (túravezető:
Klein Dávid)
• 20. szombat - 23. kedd: Bükkaljai Vándortúra – Sály,
Lator-puszta és környéke (túravezető: Havasi Norbert)
NOVEMBER
• 3. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Eger kaptárkövei
(a BNPI-vel közös programunk – túravezető: Baráz
Csaba)
• 25. vasárnap: Őr-kő túra (túravezető: Domboróczky
Dalma)
DECEMBER
• 8. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Egerszalók és
Demjén kőemlékei (túravezető: Havasi Norbert)
• 13. csütörtök, 19:00 – 00.00: Geminidák csillagászati
est
• 15. szombat - 16. vasárnap: Évzáró Várkúton

