
 

 

 
 Decemberben mindig alkalmunk nyílik arra, hogy visszagondoljunk az adott év eseményeire. 2016-ban 

megannyi programmal (túra, előadás, közösségi szolgálat) vártunk Benneteket. Ezt igyekszünk megtartani és a 
jövő évben is várunk rendezvényeinkre. A hónapban is ajánlunk programot számotokra: Egerben 
közönségtalálkozó keretében találkozhattok a Hazajáró stábbal, másnap pedig túrázhattok is velük. 
Hagyományos évzárónk Rejteken lesz, valamint januárra és februárra magashegyi túráink közül is választhattok. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- december - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decemberi programajánló 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazajáró közönségtalálkozó Egerben 

2016. december 2-án Egerbe látogat a Hazajáró turisztikai és honismereti magazinműsor két szereplője, Jakab 
Sándor és Kenyeres Oszkár. A közönségtalálkozó alkalmával megismerkedünk a műsor készítésének örömeivel, 
szépségeivel, nehézségeivel és kulisszatitkokkal. A nagyjából 1 órás program után lehetőség lesz kötetlen 
beszélgetésre és közös fotó készítésére Oszival és Sanyival. 

Időpont: 2016. december 2. 17:30 

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, A/113 

A belépés ingyenes! 

Várunk minden Hazajáró műsor kedvelőt! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bükkaljai Túrasorozat a Hazajárókkal – 4. alkalom: Noszvaj, 

Szomolya és Novaj kőemlékei 

Negyedik túránkra invitálunk Titeket, az öt alkalomból álló Bükkaljai Túrasorozat keretében. Ez alkalommal a 
Magyar Örökség-díjas HAZAJÁRÓ honismereti magazinműsor alkotóival, Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral 
túrázunk együtt. 

A túra során felkeressük a Hungarikum címet kapott bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb 
helyszíneit. Láthatunk otthonos barlanglakásokat, ódon pincesorokat, hatalmas kőhodályokat, művészien 
faragott kőszobrokat, különleges szurdokokat, és természetesen a rejtélyes kaptárköveket is meglátogatjuk. A túra 
borkóstolóval zárul. 

Útvonal: Noszvaj - Pocem - Király-rét - Szomolya - 
barlanglakásos tájház - Vén-hegyi kaptárkövek - 
Kaptár-rét - Novaj 

Időpont: 2016. december 3. szombat 

Táv: 16 km 

Szintkülönbség: 200 m 

Nehézség: könnyű túra 

Találkozó: 9:00-kor Noszvajon a templom előtt. 

Visszaérkezés: Novajról buszokkal lehetséges 
Egerbe. 

Túravezető: Havasi Norbert, tel.: 20/ 218 1450 

Jelentkezés: info@kaptarko.hu e-mail címen 

Részvételi díj: 1000 Ft, mely tartalmazza a 
túravezetést, a belépőket és a borkóstolót 

Várunk minden túrázót! 

 

 

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: 2016. december 17. szombat – 18. vasárnap Helyszín: A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Rejteki 
kutatóháza Részvételi díj: 3500 Ft/fő, mely tartalmazza az egy éjszaka szállást (IFÁ-val), valamint a szombati 
vacsorát és a vasárnapi reggelit. Befizetés: 2016. november 2-től december 15-ig az irodában (Eger, Dobó tér 6/A 
3./9., a Hibayból nyíló új fahíddal szemben) Móninál és Dalmánál előre egyeztetett időpontban  

Jelentkezési határidő: 2016. december 15. 12 óra 

Jelentkezni az alábbi linken: https://goo.gl/forms/asbC1GiOB2hkAAhH3  

A túrák részleteivel hamarosan jelentkezünk, addig is jelentkezzetek és írjátok be a dátumot a 
naptárjaitokba! 

 

https://goo.gl/forms/asbC1GiOB2hkAAhH3


Januári programkínálatunk 

Hótalpazás a Rax-fennsíkon 

A nyári kedvelt via-ferráták helyszíne télen kiváló havas terep, és itt az idő, hogy rápróbáljunk egy kis 
hótalpazásra. 

Időpont: 2017. január 13. - 15. 

Létszám: 11- 15 fő 

Részvételi díj: Egyesületi tagoknak: 24 500 Ft Egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek: 29 500 Ft 

Előleg: 18 000 Ft 

A jelentkezési határidő: 2016. december 23. péntek 

PROGRAM 

1. nap: Utazás Ausztriába 

Péntek délután indulunk Egerből 14.15-kor. Találkozó Egerben a buszpályaudvarral szemben, a K&H 
parkolóban. Innen a pályán utazunk Pesten keresztül Reichenau an der Rax település felé. Reméljük, a sógorok 
kedvesek lesznek, és Hegyeshalomnál nem lesz túl hosszú a sor, így az esti órákban (előreláthatólag 8 óra 
magasságában) meg is érkezünk szállásunkra, a Rax és a Schneeberg lábánál található menedékházba, ahol a 
szállásunk is lesz, egy matraclágerban (emeletes-ágyakkal szaporán megszórt szoba). Az estét itt töltjük, csapolt 
osztrák sörök társaságában. 

2. nap: Rax-Alpok 

Reggeli után indulás a szomszédos parkolóba, ahonnan felvonóval repülünk fel a Rax 1800-2000 m közt fekvő 
fennsíkjára – ahol remélhetőleg már bő méteres hó fogad. 

Felcsatoljuk hótalpainkat, és elindulunk, hogy a fennsíkon tegyünk egy szép körtúrát. Megmásszuk a 
Jakobskogel és a Preinerwand 1783 m magas csúcsát, ahonna szép időben gyönyörű kilátás nyílik az Alpok keleti 
lankáira és a Fertő-tóra (is), iszunk egy sört az Otto-házban, majd az est közeledtével a felvonóval leereszkedünk 
autóinkhoz. 10 perc, és újra szállásunkon vagyunk, ahol már rendelhetjük is a wienersnitzelt. 

3. nap: Schneeberg 

A szoszédos Schneeberg – nevéhez hűen – remélhetőleg bőven havas lesz, így a reggeli gyors pakolás után 
átutazunk a szomszédba, Habsburgjaink kedvelt üdülővároskájába, Puchbergbe. Felvonóval fellibegünk a hegy 
vállára, mert innen indul a mai hótalpazás. 

Egy hegyi ösvényen kanyargunk egyre feljebb, míg az erdőhatár felett fel nem bukkan a Klosterwappen 2076 m 
magas csúcsa, rajta az elmaradhatatlan csúcskereszttel, mely túránk csúcspontja lest. Szép idő esetén még szebb 
kilátás fogad, mint a Raxon. Csúcscsoki, csúccsfotó, csúcskereszt, csúcsnapsütés, csúcsvidámság. Majd le a 
parkolóba autóinkhoz. Vélhetőleg az esti órákban érünk haza. 

További információ és tudnivalók a hótalpazásról a  
http://kaptarko.hu/index.php/ archivum/195-hotalpazas-a-rax-fennsikon oldalon olvasható! 

Jelentkezés: Klein Dávid, kleindavideger@gmail.com vagy a +36/30/507-07-47 

 



Februári programkínálatunk 

Téli hegymászótúra a Lengyel-Tátrában 

Időpont: 2017. február 3. - 5. 

Létszám: 6- 8 fő 

Részvételi díj: Egyesületi tagoknak: 21 500 Ft Egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek: 26 500 Ft 

A jelentkezési határidő: 2016. december 23. péntek 

PROGRAM 

1. nap: Utazás Lengyelországba, Zakopane (parkoló), Murowaniec menedékház 

Egyénileg utazunk ki Zakopanéba, ahova a déli órákban érkezünk meg, ahol a Rondo (körforgalom, itt külön 
fogalom, valamikor csak ez volt az egyetlen körforgalom a vidéken) közelében számos parkolóhely van. A találkozó 
itt lesz az őrzött parkolóban 12 órakor. Az autókat itt hagyjuk, és miután összepakoltuk több napi felszerelésünket, 
elindulunk kisbusszal fölfelé a felvonó Kuznice-i állomására. A felvonó pillanatok alatt felröpít minket a Kasprowy 
(Gáspár-csúcs) 1987 m magas csúcsára. Itt felcsatoljuk hágóvasainkat, és a sípálya mellett lesétálunk a Gasiencowa-
völgybe. Az esti órákban érkezünk meg szállásunkra, a Murowaniec-menedékházba, ahol a forró bigosz és a hideg 
csapolt sör kényezteti testünket. 

Szintkülönbség: 495 m le Menetidő: 2-4 óra, hóviszonyoktól függően Táv: 4 km 

2. nap: Koscielec (2155 m) 

Reggel összepakoljuk egy napos felszereléseinket, és hótalpra váltunk. Elindulunk felfelé a völgyön, több 
befagyott tengerszem mellett. A Zöld-tónál megcélozzuk a Karb 1853 m magas hágóját, ahová hóviszonyoktól 
függően, 1-2 óra hótaposással jutunk fel. Innen a Koscielec impozáns gránittömbjének éles gerincén kapaszkodunk 
fel a 2155 m magas csúcsra, ahol gyönyörű kilátás fogad a Gasiencowa-völgykatlan befagyott tengerszemeire. A 
gerincen visszasétálunk a Karb hágójába, majd innen a túloldalon a Fekete-tó irányába ereszkedünk le újra a 
völgybe. Az esti órákban érkezünk vissza a házhoz, ahol jól megérdemelt söreinkkel és forró levesünkkel tartunk 
megbeszélést. 

Menetidő: 5-7 óra Szintemelkedés: 650 m Táv: 12 km 

3. nap: hazautazás 

Reggel összepakoljuk felszerelésünket, és nagyzsákjainkkal elindulunk gyalog lefelé Zakopane irányába a 
kitaposott turistaúton. Dél körül érünk le a parkolóban a pihenő autóinkhoz, majd pakolás után indulunk hazafelé. 

Menetidő: 3 óra Szintkülönbség: 490 m le Táv: 10 km 

További információ és tudnivalók a magashegyi túráról a  
http://kaptarko.hu/index.php/ archivum/197-teli-hegymaszotura-a-lengyel-tatraban-2 oldalon olvasható! 

Jelentkezés: Klein Dávid, kleindavideger@gmail.com vagy a +36/30/507-07-47 

 



Ez történt novemberben 

Eger kaptárkövei és Ostoros kőemlékei túra 

Immár hagyomány, hogy november első hétvégéjén 2013-óta szakvezetett túrát szervezünk a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatósággal közösen az Eger határában található Nyerges-Mész-hegyi kaptárkövekhez. Az érdeklődők 
köre évről-évre szaporodik, idén közel 60-an vettek részt a túrán. A tanösvény végigjárása után idén kiegészítettük 
a túrát és Ostorosra is ellátogatottunk, ahol a Csúnyamunkát (török emlékmű) és a Tájpincét is megtekintettük. 

 

 

 

Közösségi szolgálat az őszi szünetben is 

Az őszi szünetben is vártuk a szorgalmas diákokat közösségi szolgálatra. Mindkét alkalommal a Szarvaskői 
Geológiai Tanösvény útvonalát tisztítottuk meg a belógó ágaktól és az úton felnövő cserjéktől és sarjaktól, 
valamint a tanösvény alapjelzését festettük egy szakaszon újra. 

Következő alkalmak: 

 2016. december 10. Szarvaskő 

 2017. január 7. Cserépfalu 

 2017. január 8. Cserépfalu 

A ’Közel a természet’ című program a dm Kft., Jótettekkel egy jobb világért projekt támogatásával valósul meg. 

  

 

 

 



 

Tavaszias ősz a Bükk-fennsíkon 

Novemberi túránk alkalmával a Bükk-fennsíkon tettünk egy közel 20 km-es túrát 15 túrázóval. Hollóstetőről 
indulva a Lendeczky úton megannyi töbröt érintve értünk pihenőhelyünkre, Jávorkútra. A feltöltődést kipihenve 
folytattuk túránkat a Nagy-mező felé, majd a Török úton értünk végcélunkhoz, ahonnan a transzbükki busszal 
érkeztünk vissza Egerbe. 

  

 

 

Fogyasszunk több gombát! 

A novemberi Egri Zöld Kör során Fődi Attila, gombaszakellenőr, triflász tartott előadást az étkezési és 
gyógygombák gasztronómiai felhasználásáról. Különbséget tett az étkezi gombák és a gyógygombák között. Hét 
gyógygombát mutatott be (pl. ízletes vargánya, júdásfülegomba, közönséges süngomba, stb.), hogy milyen élettani 
hatásuk van és ezen gombák napi ajánlott beviteléről is szót ejtett. Végül saját és ázsiai gombás recepteket osztott 
meg a jelenlévőknek. 

  

 

Máté Albert 


