
 

 

A székelynaptárban a novembert az enyészet havának nevezték. Igyekszünk tenni arról, hogy ebben a 
hónapban Ti ne váljatok az enyészeté: túrázásokkal és előadással várunk Benneteket! Folytatódik a Bükkaljai Kő-
út túrasorozatunk, melynek következő állomása Eger kaptárkövei és Ostoros kőemlékei lesz. A hónap közepén a 
Bükk-fennsíkon tehettek velünk egy ősz végi sétát, valamint újra Egri Zöld Kör az Egyetem Könyvtárában Fődi 
Attilával és a gombákkal. A lappföldi programra pedig november 20-ig még tudtok jelentkezni! Végül decemberi 
programjaink közül is csemegézhettek: Hazajáró közönségtalálkozó, túra és évzáró Rejteken. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- november - 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ez történt októberben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotóp túra Szarvaskőben 

2016. október első napján tartotta Egyesületünk geotóp napi túráját a Szarvaskői Földtani Tanösvényen. A 9 
km-es geotúrán 12 fő volt kíváncsi a Heves megye legszebb fekvésű településének tanösvényére. A túrázók között 
volt 14 éves diák, valamint nyugdíjas pedagógus is, igen széles korosztályt sikerült megmozgatni. 

A közel 5 órás túra során földtani és felszínalaktani érdekességekkel, jura korú palából, valamint tenger alatti 
vulkáni kitörések bazaltjából és az egykori tengerfenék üledékeiben megrekedt gabbróból felépülő terület szép 
feltárásaival találkozhattak a jelenlévők. 

A Geotóp Napot a Magyarhoni Földtani Társulat hirdeti meg az ország több pontján minden év októberében. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kéktúra a Bükkben 

Október második vasárnapján kiváló túraidőben tettük meg a Nagyvisnyó és Dédestapolcsány közti utat. A túra 
során érintettük a nemrég felújított Petőfi Kilátót a Bálványon, melynek legfelső szintjére is felmászhattak a 
bátrabbak. Bánkúton az OKT pecsételést követően a Dédesi-várhoz ereszkedtünk le. Mályinkában újabb 
pecsételést követően érkeztünk meg Dédestapolcsányra, túránk végpontjához. 

 

  

 

 

Kisiskolás zöld foglalkozások a Tinódiban 

Az egri Tinódi Sebestyén Általános Iskola alsó tagozatos osztályainak természettudományos foglalkozásokat 
tart Egyesületünk. A különórák alkalmával a gyerekek megismerkednek a szelektív gyűjtés fontosságával, a 
térképészettel, a térkép helyes használatával, a tél közeledtével a helyes téli madáretetéssel, továbbá az ünnepekre 
öko- és újrahasznosított tárgyakból ajándékokat valamint díszeket készítenek. A foglalkozások interaktívak, a 
gyerekek bevonása az egyik fő cél. 

 

  

  

 



Novemberi programkínálatunk 

 

Bükkaljai Túrasorozat – 3. alkalom: Eger kaptárkövei és Ostoros 

kőemlékei 

Idén júniusban Nemzeti érték (azaz Hungarikum) címet kapott a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra, mely 
látnivalókat ezen alkalommal Eger és Ostoros határában keresünk fel és Baráz Csaba, a kaptárkövek kutatója terepi 
előadás keretében mutat be. A túra az Eger határában található kaptárkő előfordulásokat és az Ostoros mellett 
megbújó bükkaljai kőkultúra emlékeit célozza meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Kaptárkő Egyesület 
közös szervezésében. A túra borkóstolóval zárul. 

A túra egyben harmadik állomása a Kaptárkő Egyesület öt alkalomból álló túrasorozatának, mely során 
bemutatják a Hungarikum címet kapott bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb helyszíneit: 
barlanglakásokat, ódon pincesorokat, hatalmas kőhodályokat, művészien faragott kőszobrokat, különleges 
szurdokokat, és természetesen a rejtélyes kaptárköveket is. 

 

Útvonal: Eger – Nyerges-tető – Mész-hegy – 
Ostoros 

Időpont: 2016. november 5. szombat 

Táv: 16 km 

Szintkülönbség: 300 m 

Nehézség: könnyű túra 

Találkozó: Eger, Tinódi Sebestyén tér (Dobó 
utca - Kossuth utca kereszteződés), 9:00 óra. 

Visszaérkezés: Ostorosról az alábbi 
buszokkal lehetséges Egerbe: 16:12; 17:09; 18:19; 
20:59 

Túravezetők: Baráz Csaba, tel.: 30/ 475 4113 és 
Havasi Norbert, tel.: 20/ 218 1450 

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a kapcsolat@bnpi.hu címen lehet. 

 

Csavargás a Bükk-fennsíkon 

November derekán Hollóstetőről teszünk egy közepesen hosszú túrát a Bánya-hegyi elágazóig. A csavargás a 
Nagy-dél aljából indul a Bükk-fennsík kedvelt pihenőhelyéhez, Jávorkútra a Lendeczky úton. A jávorkúti 
étteremben egy kisebb pihenőt követően a tanösvényen haladunk tovább a Nagy-mező felé, majd a Török úton 
ereszkedünk le a buszmegállóba, ahonnan a transzbükki járattal érkezünk vissza Egerbe. 

Útvonal: Hollóstető – Nagy-dél-oldal – Lendeczky út – Nagy-kőris-oldal – Jávorkút – Nagy-mező – Török út – 
Bánkúti menedékház elágazó - Eger 

Időpont: 2016. november 20., vasárnap Táv: 17 km Nehézség: közepesen nehéz Szintemelkedés: 621 m 
Időtartam: 5 óra Találkozóhely: 9:00, Eger, Autóbusz Pályaudvar /Barkóczy utca/ Indulás: a 9:10-es miskolci 
busszal Érkezés: 17:15 körül Egerbe Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák, esővédő ruházat, 
min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés: egyénileg Buszjegy: Eger – Hollóstető (felnőtt 840 Ft/ diák 420 Ft), Bánkúti 
menedékház elágazás – Eger (felnőtt 560 Ft/ diák 280 Ft) 

Jelentkezési határidő: 2016. 11. 18. péntek, 16:00 

Jelentkezés: Domboróczky Dalmánál a domboroczkyd@kaptarko.hu e-mail címen név és telefonszám 
megadásával 

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt! 
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Decemberi programkínálatunk 

Egri Zöld Kör: Fődi Attila – Étkezési és gyógygombák a 

gasztronómiában 

November végén újra Egri Zöld Körös előadással 
várunk Benneteket a Tittel Pál Könyvtár és 
Médiacentrumban. Előadónk Fődi Attila lesz, aki a 
gombákat gasztronómiai oldalukról mutatja be. 

Időpont: 2016. november 24., csütörtök 17:30 

Előadó: Fődi Attila 

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem – Líceum, 
Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum A/113-as terem 

A belépés ingyenes! 

 

 

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 

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! 
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Jövő nyári programkínálatunk 

Lappföld - Gyalogtúrák a Finn-Lappföld északi tajgájában, a 

Lemmenjoki és az Urho Kekkonen Nemzeti Parkokban 

Ha az ember felmászik egy tunturi, egy magányos hegy tetejére, és végignéz a tájon, csak a végtelen tajga 
háborítatlan erdejeit, a fenyvesek közt nyújtózó tavak és tőzeglápok fűzérét látja. Sehol nem akad meg szemünk 
egy országúton, településen vagy egy villanyoszlopon. Európa utolsó egybefüggő háborítatlan ősvadonja ez, ahol 
a rénszarvasok olyan mindennapos látnivaló, mint nálunk régebben vidéken az esti órákban hazafelé ballagó 
tehéncsorda. A tavakban halbőség, az erdő alján vargánya, áfonya és tőzegszeder tömegei etetik a túrázót, aki 
napokig akár egy teremtett lélekkel sem futhat össze. Igazi északi vadromantika két hétben. 

Időpont: 2017. július 13. - 28. 

Létszám: 10-12 fő 

Részvételi díj: Egyesületi tagoknak: 74 000 Ft - előleg 38 000 Ft Egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek: 
86 000 Ft - előleg 54 000 Ft 

A jelentkezési határidő: 2016. november 20. vasárnap 24:00 

Program röviden: 

1. nap: utazás Finnországba 

2. nap: Inari, Siida, Lemmenjoki 

3. nap: Morgamoja-patak, Ravadasz-völgy 

4. nap: Ravadasköngas-vízesés, Lemmenjoki, Härkäjärvi 

5. nap: Lemmenjoki Nemzeti Park, Inari 

6. nap: Uko-szigete, Pieplajärvi, Inari 

7. nap: Saariselka, Urho Kekkonen Nemzeti Park, Suomujoki-folyó, Siikkauopaja-tó 

8. nap: Suomujoki-folyó, Kalayirhämä-tó 

9. nap: Suomujoki-folyó, Lankojärvi-tó 

10. nap: Rautoja, Rautulampi-tó 

11. nap: Luulampi-menedékház, Runakuru-szurdok 

12. nap: Rumakuru, Saariselka, Ivalo 

13. nap: tartaléknap 

14. nap: utazás haza 

További információ a http://kaptarko.hu/index.php/archivum/178-lappfold oldalon olvasható! A 
bővebb programok, valamint a tudnivalók a túráról a linkre kattintva olvashatóak! 

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

Önkéntes és Gyakornoki Program 

Idén újra csatlakoztunk a Kárpátok Alapítvány Önkéntes és Gyakornoki Programjához. Ennek keretében olyan 
hallgatók jelentkezését várjuk, akit érdekel a természetvédelem és a kulturális örökségvédelem, nem riad vissza a 
terepi munkától, vagy szívesen kipróbálná magát ifjúsági programok szervezésében. 

A jelentkezés feltétele: Eszterházy Károly Egyetemen nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal való 
rendelkezés. 

Részletek itt: 

http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/%C3%96GYP16%20felh%C3%ADv%C3
%A1s%20hallgat%C3%B3k%20r%C3%A9sz%C3%A9re_hossz.pdf  

 

Eseménynaptár 

 

November 

5. Bükkaljai Kő-út túrasorozat – Eger kaptárkövei és 
Ostoros kőemlékei 

20. Gyalogtúra – Hollóstető – Bánya-hegy 

24. Egri Zöld Kör – Fődi Attila: 

December 

2. Hazajáró közönségtalálkozó Egerben 

3. Bükkaljai Kő-út túrasorozat a Hazajárókkal – 
Noszvaj, Szomolya és Novaj kaptárkövei és kőemlékei 

17.-18. Évzáró taggyűlés Rejteken 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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