KAPTÁRKŐ EGYESÜLET HAVI HÍRLEVELE
– 2018. JANUÁR –

Decemberben a hagyományos Évzáróval zártuk le a 2017-es évet, mely igen mozgalmas volt és ezt a
lendületet idén is szeretnénk megtartani. Sokféle és igen változatos programokkal várunk Benneteket 2018ban is, melyek során minden korosztály ki tud kapcsolódni és tudását is gyarapíthatja. A Hírlevél végén egy
programnaptárba gyűjtöttük össze, hogy milyen eseményeket, programokat szervez Egyesületünk 2018-ban,
így jó előre tudtok tervezni Ti is. Továbbra is havonta fogunk jelentkezni Hírlevelünkkel, de javasoljuk, hogy
kövessétek facebook oldalunk (facebook.com/kaptarko/) és böngésszétek weboldalunkat (www.kaptarko.hu)
is. Boldog új évet, találkozzunk idén is!

Januári programkínálatunk:
Bükkaljai kőkulTÚRA - Novaj és Ostoros kőemlékei
A "Bükkaljai kőkulTÚRA" néven elindított túrasorozatunk a Hungarikum címmel kitüntetett bükkaljai
kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb helyszíneit mutatja be, 8 hónapon át, havi egy alkalommal. A
túrasorozat nem a teljesítményről szól, hanem a Bükkalja kulturális és természeti látnivalóinak
megismeréséről.
A túrasorozat ötödik alkalma 2018. január 13-án, szombaton kerül megrendezésre Novaj és Ostoros
kőemlékeinek bemutatásával, ahol láthatunk pincéket, kőbújókat, barlanglakásokat és egy különleges
kőkunyhót.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://goo.gl/forms/G8UAkSkVCHeZ3fqL2
Útvonal: Novaj, Hősök tere – Pincesor – Mét-hegyi bújók – Kőfejtő – Ostoros, Csúnyamunka - Ostoros,
Tájpince (itt egy kis meglepetés is vár ránk)
Nehézség: könnyű túra
Időtartam: 5 óra
Találkozóhely és időpont: Novaj, Hősök tere (templom előtt); 9:15-kor (indulás legkésőbb 9:30-kor)
Az autóval érkezőknek javasoljuk, hogy Ostoroson, a Kossuth Lajos téren parkoljanak le, majd az "Ostoros,
eszpresszó" elnevezésű buszmegállóban szálljanak fel a 8:54-es novaji buszra (és utazzanak a végállomásig),
mivel így a túra végén Ostoroson helyben lesz a kocsijuk.
Visszaérkezés Egerbe: Ostorosról buszokkal (indulás: 14:52; 15:50; 16:12).
Túravezető: Havasi Norbert (email: havasin@kaptarko.hu; mobil: +36202181450)

Farsangi disznótor Várkúton
Bár még közel a karácsonyi bejgli és a szilveszteri buli, de azért ne feledkezz meg arról sem, hogy január
végén már jön a farsangi szezon. És hát mit tehetünk így télidőben? Természetesen disznót vágunk! (Na jó,
azt azért nem nekünk kell leszúrni…)
Egy kis túrával, bükkaljai borokkal és hurkával-csülökkel megfűszerezett téli programra invitáljuk az aktív
gasztro-rajongókat Várkútra.
Időpont: 2018. január 26-28. (3 nap, 2 éjszaka)
Helyszín: Noszvaj, Várkút – Várkúti Turistaház
Részvételi díj: 25.000 Ft, mely tartalmazza a szállást két éjszakára, az étkezéseket, a malac alkatrészeit, a
forraltborokat és pálinkákat, a túravezetést és a szervezést.
Bővebb információ és részletek: https://kaptarko.hu/2018/01/01/farsangi-disznotor-varkuton/
Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
 Várkúti Turistaház: varkutith@gmail.com
 Havasi Norbert: havasin@kaptarko.hu; +36-20-2181-450
 Klein Dávid: kleindavideger@gmail.com; +36-30-5070-747

Februári programelőzetes:

Hótalpas téli buli a Gyömbéren
Mivel nyithatnánk jobban a februárt, mint egy kis hótalpas téli túrával az Alacsony-Tátra legmagasabb
pontjára, a Gyömbér 2043 m magas csúcsára! Feltapossuk a havat a csúcsra, gyönyörködünk a kilátásban, és
Tátra-tea meg csapolt sörök társaságában a menedékházban töltünk egy éjszakát 1740 m-en.
Időpont: 2018. február 3-4. (2 nap; 1 éjszaka)
További infók a túráról: https://kaptarko.hu/2017/11/30/hotalpas-teli-buli-a-gyomberen/

Bükkaljai kőkulTÚRA – Szomolya és Bogács kőemlékei
A Bükkaljai kőkulTÚRA túrasorozat hatodik alkalma 2018. február 17-én, szombaton kerül
megrendezésre Szomolya és Bogács kőemlékeinek bemutatásával, ahol láthatunk pincéket,
barlanglakásokat és természetesen kaptárköveket is.
Útvonal: Szomolya – Vén-hegyi kaptárkövek – Nagy-völgy tetői kilátó – Barlanglakásos tájház – Bogács –
Hintó-völgye
Bővebb információk februári Hírlevelünkben, illetve a januári Bükkaljai kőkulTÚRÁT követően
weboldalunkon és facebook oldalunkon.

Téli hegymászó túra a Magas-Tátrában – a Furkota, a
Triumetal 2400-as csúcsai és a Szoliszkó
A szokásos februári, téli tátrai hegymászó túránk idén a Furkota-völgy neves csúcsait járja be. Lesz minden,
ami egy téli magashegyre kell: befagyott tengerszemek, meredek firn lejtők, sziklás csúcsok, és sok mászás.
Három kétezres csúcs, és igazi téli csend, turisták nélkül…
Időpont: február 23-25. (3 nap; 2 éjszaka)
További infók a túráról: https://kaptarko.hu/2017/11/28/teli-hegymaszotura-a-magas-tatraban-a-furkota-atriumetal-2400-as-csucsain-es-a-szoliszko/

Ez történt decemberben..
Bükkaljai kőkulTÚRA – Egerszalók és Demjén kőemlékei
2017. december 2-án, szombaton került megrendezésre a Bükkaljai kőkulTÚRA túrasorozatunk negyedik
alkalma, Egerszalók és Demjén kőemlékeinek bemutatásával. A résztvevők ismét csodás túrának lehettek
részesei: ragyó napos idő, gyönyörű vidék, remek házigazdák. Külön köszönet a demjéni Polgármester Úrnak
a szíves vendéglátásért.

Egyesületünk évzárója Várkúton
December 16-án, szombaton Évzárót tartottuk Várkúton, ami Egyesületünk egyik talán legnagyobb
rendezvénye, mely a tagoknak, önkénteseknek és szimpatizánsoknak szól és ahol kötetlenebb formában
értékeljük az elmúlt év eredményeit, beszámolunk egymásnak az évben lezajlott akcióink, rendezvényeink
említésre méltó eseményeiről, képanyagok segítségével felidézzük a legjobb hangulatú pillanatokat is,
továbbá a jövőbeni terveket latolgatjuk. Mindezek előtt, csapatépítés gyanánt havas hegygerincekre és a
hegyek titokzatos mélyére szerveztünk túrákat tagjainknak a nap folyamán.

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(k) 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
(eredetiben) 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.

Adó 1% a természet védelméért
Ne hagyd veszni az ADÓ 1%-od, támogass vele egy jó ügyet! Neked nem kerül semmibe, de sokat
segíthetsz vele. Akkor is, ha szerinted az csak pár forint, nekünk sokat számít.
ADÓSZÁMUNK: 18586259-1-10
2018. május 22-ig van lehetőséged arra, hogy az szja-bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten
rendelkezz az adód 1%-áról.
Az 1% felajánlás legegyszerűbb módja:
1. Nyomtasd ki a 17EGYSZA nyomtatványt és töltsd ki az adataid (név, lakcím, adóazonosító jel)!
2. Tedd borítékba és írd rá neved és adóazonosító jeled!
3. Juttasd el valamelyik NAV ügyfélszolgálathoz személyesen vagy postai úton, legkésőbb 2018. május 22-ig.
például: NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága – Egri központi ügyfélszolgálat
levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 140.
személyesen: Eszterházy tér 3-4. (bejárat a Tárkányi Béla utca felől, várakozás nélkül az információs pultnál
leadható)
Köszönjük, hogy időt szakítottál az 1% felajánlásra, és ezzel támogattad tevékenységünket! Kérjük,
hívd fel barátaid figyelmét is az 1% felajánlás fontosságára!
Egyéb rendelkezési módokról bővebben: https://kaptarko.hu/2017/01/17/ado-1-felajanlas-kisokos-2017/

PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK – 2018
JANUÁR
 13. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Novaj és Ostoros
kőemlékei (túravezető: Havasi Norbert)
 26. péntek - 28. vasárnap: Farsangi disznótor Várkúton
(túravezető: Havasi Norbert és Klein Dávid)

FEBRUÁR
 3. szombat - 4. vasárnap: Hótalpas téli-buli a Gyömbéren
(túravezető: Klein Dávid)
 17. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Szomolya és
Bogács kőemlékei (túravezető: Havasi Norbert)
 23. péntek – 25. vasárnap: Téli hegymászótúra a MagasTátrában (túravezető: Klein Dávid)

MÁRCIUS
 március 2. péntek -4. vasárnap: Ankogel – Téli
háromezres hegymászó túra (túravezető: Klein Dávid)
 23. péntek: Kamerával ellátott meteorológiai ballon
felengedése a Dobó térről a Meteorológia Világnap
alkalmából (szervező: Novák Richárd)
 24. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Bükkzsérc és
Noszvaj kőemlékei (túravezető: Havasi Norbert)

JÚLIUS
 27. péntek - 29. vasárnap: Óbükk – kalandozás az
ismeretlen földön (túravezető: Havasi Norbert és Klein
Dávid)

AUGUSZTUS
 3. péntek - 5. szombat: Alpok 3000-es hegymászótúra
(túravezető: Klein Dávid)
 11. szombat, 20:00 – 24.00: 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
(túravezető: Havasi Norbert és Klein Dávid)
 15. szombat: Kaptárkövek Trail
 16. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Bükkzsérc és
Noszvaj kőemlékei (túravezető: Havasi Norbert)








ÁPRILIS
7. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Andornaktálya
kőemlékei (túravezető: Baráz Csaba)
7. szombat, 20:00-22:00: Csillagászati Világnap
Felsőtárkányban (Novák Richárddal)
13. péntek - 15. vasárnap: Bükkaljai hétvége Várkúton
(túravezető: Havasi Norbert és Klein Dávid)
13. péntek, 20:00 – 23:00: Csillagséták nemzeti
parkjainkban – Szilvásvárad (Novák Richárddal)
21. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Cserépváralja
kőemlékei (a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal közös
programunk – túravezető: Baráz Csaba)

MÁJUS
 12. szombat: Bükkaljai kőkulTÚRA – Egerbakta és Sirok
kőemlékei (túravezető: Klein Dávid)

JÚNIUS
 16. szombat: X. Jubileumi Kaptárkövek Teljesítménytúra







OKTÓBER
október 5. péntek - 7. vasárnap: Bükk-fennsíki kalandhétvége (túravezető: 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
Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal 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)
15. szombat - 16. vasárnap: Évzáró Várkúton

