
 
 

 

Az év vége közeledtével beköszöntött a fagy is, de ez nem szegi kedvünket, sőt, idén is megtartjuk 
hagyományos évzáró gyűlésünket, melynek keretében egyesek a föld felett, mások a föld alatt túráznak. 
Karácsony után Répáshuta és Lillafüred között barangolhattok velünk a Déli-Bükkben. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- december - 
 

 

 

 

 

 
 
 
Ez történt novemberben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Túravezetők és jelzésfestők találkozója 
November 13-15. között második alkalommal rendezte meg a Magyar Természetjáró Szövetség a Természetjáró 

Túravezetők és Jelzésfestők Országos Találkozóját, ezúttal Galyatetőn a Turista Centrumban. A rendezvényen 
Egyesületünk is képviseltette magát, a tematikus szakmai előadások és fórumbeszélgetések után a felújított, 
többszörösen díjnyertes Galyatetői Kilátóba is ellátogattunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pikáns ősrégészet 
A novemberi Egri Zöld Kör keretében Regős József, barlangi kutató tartott előadást az őskortól a kora újkorig 

a szexualitást ábrázoló barlangrajzokról és szobrokról. Az őskorban a női ábrázolás faragott kőszobrokban 
nyilvánult meg, míg a férfiak barlangrajzokon jelentek meg. Többek között a maja, egyiptomi, kínai és római 
kultúrában is megjelentek az erotikus ábrázolások szobrok és rajzok formájában egyaránt. Ezek nyomai 
megtalálhatók a különböző dísztárgyak és használati eszközök felületén is. 

  

  

 

 

A Kaptárkövek Fotópályázat képei Felsőtárkányban 
A Kaptárkövek Fotópályázat képeiből készült kiállítás az év végéig ingyenesen megtekinthető Felsőtárkányban, 

a BNPI Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjában. 

Önkormányzatoknak, intézményeknek, egyesületeknek a kiállítás anyaga igényelhető a kozmaa@bnpi.hu 
címen. 

  

 

 

 



  

 

Vegetáriánus Főzőklub zárás 

 
  

Véget ért vegetáriánus főzőklubunk a Govinda Étteremben, mely összesen 5 alkalomból állt. A résztvevőkből 
egy kiváló közösség alakult ki, a folyamatos híradásoknak köszönhetően pedig többen érdeklődtek a részvétellel 
kapcsolatban. Így a nagy sikerre való tekintettel jövőre igyekszünk folytatni a programsorozatot.  
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Természetvédők Szövetsége FFsuli pályázata keretében 
valósult meg. 

  

  

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Havas túra a Nyugati-Bükkben 
November utolsó vasárnapján a Bükk kapujától, Felsőtárkányból indultunk útnak a sárga jelzésen a Szalajka-

völgy irányába, amely Magyarország egyik legszebb és leglátogatottabb völgye. Közben útba ejtettük a Bél-kőt is, 
a bükki kövek vonulatának legnyugatibb tagját, ahonnan minden évszakban gyönyörű kilátás tárul elénk. A kitűnő 
időjárásnak köszönhetően megpillanthattuk az Alacsony-és Magas-Tátra vonulatait is. 

 

  

 

 

 
 

 



Decemberre tervezett programjaink: 
 
  A decemberi Zöld kör előadás elmarad 

A december 4-re tervezett Egri Zöld Kör előadás elmarad. A következő előadást januárra tervezzük. Részletek 
hamarosan a weboldalonkun. 

  
 

 A Déli-Bükk peremén 
Hagyományos karácsonyi túránk a Déli-Bükk északi peremén, Répáshuta és Lillafüred között a sárga 

turistajelzésen vezet. Utunk során érintjük a Pénz-pataki-víznyelőbarlangot, a bükkszentkereszti gyógyító 
köveket, és láthatunk egy régi síugrósáncot. A napot Lillafüreden, a Hámori-tónál zárjuk, mely a Miskolc 
környékiek kedvenc kirándulóhelye. 

 

Útvonal: Répáshutai elágazás – Hollóstető – Bükkszentkereszt – Boldogasszony-kövek – Lillafüred 

 
Időpont: 2015. december 27., vasárnap Táv: 18 km Nehézség: közepesen nehéz Szintemelkedés: 506 D+ 
Időtartam: 5 óra Találkozóhely: 8:20, Eger, Autóbusz Pályaudvar /Barkóczy utca/ Indulás: a 8:30-as miskolci 
/transzbükki/ busszal Érkezés: 17:15 körül Egerbe Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák, 
esővédő ruházat, min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés: egyénileg  

 
Költségek: buszjegy /egyénileg fizetendő/ 
 

Eger – Répáshutai elágazó (650 Ft felnőtt/ 325 Ft diák),  
 
Lillafüred - Eger (840 Ft felnőtt/ 420 Ft diák)  

 
Túrára jelentkezés név és telefonszám megadásával lehetséges Domboróczky Dalmánál, a 

kaptarkoegyesulet@gmail.com e-mail címen. 

 

 
Fotó: gyogytea.hu 

 



 
  
Évzáró gyűlés 

Tradicionálisan minden évben megrendezésre kerül Egyesületünk évzáró gyűlése, 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 és csapatépítés gyanánt a téli természet szépségeit csodáljuk meg. 

Ez idén is így lesz, hisz az évzáró hétvége során a hegygerinceken és hegyek mélyén vezetik túravezetőink az 
érdeklődőket és gondoskodnak a garantáltan lenyűgöző látnivalókról. 

Időpont: 2015. december 19. szombat – 20. vasárnap 

Helyszín: A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Rejteki kutatóháza 

Részvételi díj: 3500 Ft/fő/éj, amely tartalmazza a szállást (IFÁ-val), valamint a szombati estebédet és a 
vasárnapi reggelit.  

A jelentkezés az ŰRLAP kitöltésével, valamint a részvételi díj befizetésével válik 
érvényessé. A befizetést Katinál a Prana túraboltban lehet intézni, valamint a Dobó téri 
irodánkban előre egyeztetett időpontban. Ehhez kérjük az elérhetőségek megadását. A 
jelentkezést december 17-én lezárjuk. 

Program: 

Szombat reggel gyalogtúra és barlangtúra indul Egerből, érkezés Rejtekre a késő délutáni órákban. Szombat 
kora este közös vacsora, utána évértékelés, majd móka és kacagás. Vasárnap reggel gyalogtúra (azoknak akik még 
bírják). 

Barlangtúra részletes programja: 

Diabáz-barlang 

Találkozó december 19-én délelőtt 10 órakor Bánkúton a parkolóban. A túra hossza kb. 3-4 óra, 
kötéltechnikai tudást nem igényel. 

Szükséges felszerelés: overál, sisak, fejlámpa, gumicsizma, váltás ruha. Amennyiben sisakod nincs, 
korlátozott számban tudunk biztosítani. A barlang vizes, így a ruhád elázhat - ezért szükséges a váltás ruha, hogy 
a túra után száraz ruhába bújhass. Utazás: egyénileg Túravezető: Klein Dávid 

Gyalogtúra részletes programja: 

Találkozó december 19-én szombaton reggel 8:00-kor Egerben az autóbusz-állomáson, innen indulunk 
Nagyvisnyóra 8:20-kor, érkezés 9:05-kor. A buszjegy ára 800 Ft, mindenki egyénileg fizeti. 

Útvonal: Nagyvisnyó - Dédesi-vár - Bálvány - Bánkút - Nagy-mező - Sugaró - Rejtek 

Táv: 19 km, Szintemelkedés 900 m, menetidő pihenőkkel együtt kb. 7 óra 

Túravezető: Havasi Norbert 

Vasárnap reggeli után útra kelünk Cserépfalu irányába, majd innen busszal érkezünk Egerbe. 

Útvonal: Rejtek - Csúnya-völgy - Hór-völgy - Cserépfalu 

Táv: 16 km, Szintemelkedés: 200 m, Menetidő pihenőkkel kb 5 óra 

Autóbusz 16:47-kor indul Egerbe, 17:40-kor érkezik meg. A buszjegy ára 465 Ft, mindenki egyénileg fizeti. 

 

 

http://goo.gl/forms/7KEAd2tdgH


 
  
Magashegyi technikák elsajátítása a Lengyel-Tátrában 

A túra időpontja: 2016. február 12-14. péntek-vasárnap 

Jelentkezési határidő: december 23. (szerda) 

 

1. nap: Utazás, Lysa Polana (parkoló), Lengyel-Öt-tavi menedékház 

Egyénileg utazunk, délben érkezünk meg a Lengyel-Tátra nyugati csücskébe, a lengyel-szlovák határon fekvő Lysa 
Polanára. A találkozó itt lesz délben, azaz 12 órakor. Az autókat itt hagyjuk a parkolóban (985 m), és miután 
összepakoltuk több napi felszerelésünket, elindulunk gyalog fölfelé a Bialka-patak völgyében. Másfél óra séta után 
a Mickiewicz-vízeséseknél letérünk a lovas-szánok taposta széles útról, és a Roztoka-patak völgyében egy 
gyalogösvényen folytatjuk tovább utunkat.  Jó óra kapaszkodás után a fenyőerdő körülöttünk egyre jobban 
ritkulni kezd, és a Niznia Kopa alatt az út meredek szerpentinbe vált. Utolsó meredek kaptatónk után 
megpillantjuk a Lengyel-Öt-tavi menedékházat (1671 m), ahol a következő napokban szállásunk is lesz. Elfoglaljuk 
szállásunkat, és a délután további részét a felszereléseink beállításával töltjük, és egy kicsit gyakoroljuk a kicsúszás 
megfékezését jégcsákánnyal (ez nagyon fontos!). Este ismerkedés a menedékházban csapolt lengyel sörök mellett. 

Menetidő: 4-5 óra, szintemelkedés: 686 méter, táv: 6,5 kilométer 

2. nap: Szpiglasowy-csúcs (2172 m) 

Reggeli után szintén az Öt-tó völgyében a Fekete-tó felé vesszük az irányt. A tótól délkeletre tartva 
bekötözködünk a kötélbe és nekifutunk a Szpiglasowa-hágónak (2110 m). A út több helyen kitett hegyoldalakon 
halad, ahol gyakran nekünk kell lépéseket taposni, hágóvas és jégcsákányunk használata nélkülözhetetlen. A 
hágóból már csak szűk fél óra a lengyel-szlovák határon álló csúcs, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Tátra 
környező csúcsaira a Krivántól a Rysy-ig. Csúcscsoki, majd a csúcsról vissza a Miedziane-gerinc alatt ereszkedünk 
le a menedékházhoz. 

Menetidő: 5-7 óra, szintemelkedés: 439 méter, táv: 7 kilométer 

3. nap: Hazautazás 

Reggel a felfelé jövet megismert útvonalon letúrázunk a parkolóban pihenő autóinkhoz, majd dél körül indulunk 
hazafelé. 

 

 



 
 
Tudnivalók 

Utazás: Egyénileg, saját autóval. Az autók biztonságos parkolása a túra elején található fizetős parkolóban 
megoldott. 

Létszám: 6-8 fő. 

Túrák nehézsége:  A túrák nem hosszúak, nem sok a szintemelkedés, de technikás a terep, amelyet nehezít, 
hogy mély hóban, hágóvassal, esetenként összekötve kell haladnunk. Itt nem a túrák nehézségén, hanem a 
magashegyi technikák elsajátításán van a hangsúly. Mindenképp gyakorlott túrázóknak ajánlott, akik szeretik a 
téli, havas, jeges körülményeket. 

Felszerelés:  A nagy hátizsák feltétlen fontos, hiszen 3 napi felszerelést kell felcipelnünk a menedékházba. Kis 
hátizsák a napi túrákhoz. Miután a menedékházban matracszálláson alszunk, szükséges egy meleg hálózsák. 
Mindenképp szükséges egy vízálló túrabakancs, mely elég merev talpú ahhoz, hogy hágóvasat csatoljunk rá. Meleg 
sapka, kesztyű (2 pár!), víz- és szélálló túraöltözet (lehetőleg egy lélegző vízhatlan nadrág és kabát, és a hóban 
csúszkáláshoz még egy váltás vízálló ruha, amely akár lehet egy olcsó kínai is, amelyet nem sajnálsz szétcsúszkálni 
a hóban), több váltás meleg ruha és aláöltözet, legalább 2 vastagabb polár-pulóver, több váltás zokni, kamásli, 
fejlámpa tartalék elemekkel (fontos!), egy törésálló termosz, egészségügyi ragtapasz, naptej, UV-szűrős 
napszemüveg. Fontos, hogy jól bejáratott, betört túrabakancsban gyere! Mivel télen korán sötétedik, előfordulhat, 
hogy a késő délutáni órákban is kint leszünk a ház körül, ezért a fejlámpa mindenképp legyen nálad a kis 
hátizsákban! A hosszú leereszkedés megerőltető lehet az ízületekre, javasolt a sport térdvédő, fásli avagy túrabot 
használata (hótányérral!). 

A sisakot és a kötelet tudjuk biztosítani. Beülőt és karabinereket korlátozott számban tudunk biztosítani. A 
túracsákányt és a hágóvasat neked kell hoznod, illetve előzetes egyeztetés alapján tudunk bérelni korlátozott 
számban. Nem árt, ha van sport-extra biztosításod, extrémsportokhoz. 

Szállás: Két éjszakát töltünk a menedékházban, 4-5 ágyas, egyszerű, de tiszta szobákban. A szálláson szükség 
szerint felárért van ágynemű, de inkább hozd el meleg hálózsákod. A zuhanyzó és a mellékhelység a folyosón 
található. 

Étkezés: Az első két napra célszerű itthonról néhány szendvicset, gyümölcsöt, a túra közbeni energia-utánpótlá s 
biztosítására némi nassolnivalót mind a 3 napra (aszalt gyümölcs, keksz, csokoládé, müzli-szelet) hozni 
magaddal. A többi napra érdemes hozni némi élelmet, de ne feledd, a cuccodat magadnak kell felcipelni a 
menedékházba, így könnyű, száraz kajákat hozzál. Érdemes hozni szendvics-alapanyagokat, mert lesz olyan nap, 
hogy napközben végig kint leszünk – általában a sötétség beálltával, délután 4-5 óra körül megyünk vissza a 
menedékházba. A menedékházban kapható főtt étel tűrhető áron, napi egy meleg étel a késő délutáni órákban 
ajánlott (15-20 PLN-ért kaphatsz meleg ebédet). Itt megismerkedhetsz a lengyel gasztronómiával. Hozzál tea-
filtert (a menedékházban ingyen van a forró víz, de a tea drága), illetve kenyeret (ugyanis az is méregdrága, 
ellentétben a főtt kajákkal.) 

Részvételi díj: 14 500 Ft 

Az ár tartalmazza a szervezést, a túravezetést, a szállást, illetve a lavina-jeladók bérlését. Nem tartalmazza az 
utazást és a parkolódíjat – ezt mindenki azzal az autótulajdonossal rendezi, akivel utazik. 

Jelentkezési határidő: december 23. (szerda) 

Fontos betartanunk, mert ha nem foglaljuk le időben a menedékházat, és nem utaljuk előre a szállás díját, 
valószínűleg már nem lesz hely. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehetséges a kleindavideger@gmail.com 
címen! 

Túravezető: Klein Dávid 30/507-07-47 kleindavideger@gmail.com 
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