
 

 

Októberben lassan besárgulnak a falevelek és a lombhullatók ledobják magukról a nyári öltözéküket. E 
hónapban is várunk túrákkal: a Bükkaljai Túrasorozat folytatódik Cserépváralja és Kács kőemlékeinek 
megismerésével, valamint a gyógynövényismereti túra befejező részéhez érkezett. Novemberi és decemberi 
programokat is ajánlunk: novemberben Eger kaptárköveit és Ostoros kőemlékeit tekinthetitek meg velünk, 
decemberben közönségtalálkozón, valamint túrán találkozhatsz a Hazajárókkal Egerben. A hagyományos évzáró 
újra Rejteken lesz, és egy nyári Lappföld túraajánlót is olvashattok. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- október - 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ez történt szeptemberben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztább lett az Eger-patak 

A korábbi évek hagyományait folytatva idén újra pataktakarítást szerveztünk Egerben. 
    Az Eger Ünnepéhez kapcsolódva, szeptember 17-én, szombaton 9 órától a Végvári vitézek tere és az Érsekkert 
közt gyűjtöttünk szemetet. A lelkes önkénteseket még a szakadó eső sem tudta elkedvetleníteni. 

Az összegyűjtött hulladék elszállítását a Városgondozás Eger Kft., a hulladék-ártalmatlanítás költéségét Eger 
MJV Önkormányzata vállalta át. A hulladék gyűjtéséhez kesztyűt és zsákot szintén a Városgondozás Eger Kft. 
biztosított. 

  

  

Ilyen volt és ilyen lett a kacsák egyik kedvenc helye. 

Az Eger-patak takarításáról pedig egy rövid cikket írtunk, melyet itt tudtok elolvasni:  
http://kaptarko.hu/index.php/archivum/184-tapasztalatok-az-eger-patak-takaritasarol  

 

 

http://kaptarko.hu/index.php/archivum/184-tapasztalatok-az-eger-patak-takaritasarol


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cserépfalu és Bükkzsérc kőemlékei 

Szeptemberben elindítottuk a Bükkaljai Kő-út túrasorozatot, mely során bemutatjuk a Hungarikum címet 
kapott kaptárköveket és a bükkaljai kőkultúrát.  Az első túra Cserépfalu és Bükkzsérc kőértékeit mutatta be, 
melynek során az Ördögtorony kaptárkövet, a Kis-Amerikai barlanglakásokat, a Mész-patak szurdokát, valamint 
a cserépi és zsérci pincéket tekintették meg a jelenlévők kívülről, valamint belülről. 

 

  

 

 

Ismerkedés a gyógynövényekkel Bátor és Szarvaskő között 

Túrázással egybekötött gyógynövényismereti- és gyógynövénygyűjtő túra folytatódott szeptemberben. A 4. 
alkalommal ismét Bátorban ismerkedtünk a természetben gyűjthető gyógynövényekkel, majd az Országos Kéken 
gyalogoltunk át Szarvaskőbe. A túra során rengeteg gyógynövénnyel találkoztunk. A szerencsésebbek ízletes 
gombákat is találtak. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Októberi programkínálatunk 

 

  
Bükkaljai Túrasorozat – 2. túra: Cserépváralja és Kács 

Második túránkra invitálunk Titeket, az öt alkalomból álló Bükkaljai Túrasorozat keretében, mely túrák 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. 

Azok, akik legalább négy alkalommal részt vesznek a túráinkon, ajándék kitűzőt kapnak. DE a túrasorozat nem 
a teljesítményről szól, hanem a kulturális és természeti látnivalók megismeréséről. Az útvonalat úgy állítottuk 
össze, hogy közben bőven akad látnivaló, melyeket részletesen be is mutatunk. Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
minden korosztályból. 

Útvonal: Cserépfalu – Cserépváralja - Barlanglakásos tájház – Gabonavermek – Mangó-tető kaptárkövei – 
Felső-szoros szurdok (Kő-völgy) – Kácsi kőhodály – Kácsi vár – Kács – Cserépfalu 

Időpont: 2016. október 16. vasárnap 

Táv: 22 km 

Szintkülönbség: 600 m 

Nehézség: közepesen nehézségű túra (semmiképpen sem ajánljuk azoknak akinek ez lenne az első túrájuk) 

Találkozó: 9:40-kor Cserépfaluban a templom előtt. 

Visszaérkezés: 16:30 körül Cserépfalu központjába. 

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

Részvételi díj: 500 Ft, mely tartalmazza a túravezetést és a belépőket 

 

Részvétel kizárólag előzetes jelentkezéssel! 

Jelentkezési határidő: 2016. október 15. szombat 12 óra 

Jelentkezni az alábbi linken lehet a túrára: https://goo.gl/forms/5pIDHciqm8bN2FNV2  

  

 

 
 

Szarvaskő és Felsőtárkány túra fiatalokkal 

Szeptember 24-én Egyesületünk kapcsolódott a 28. Természetjárók Napjához, és a Déli-Bükkben egy közel 20 
km-es túrát tettünk Szarvaskő és Felsőtárkány között. A napos időben sok fiatal volt kíváncsi erre a területre, mely 
a kevésbé járt piros+ jelzésen vezetett. 

 

  

 
 

 

https://goo.gl/forms/5pIDHciqm8bN2FNV2


Novemberi programkínálatunk 

 

Gyógynövényismereti túra 5. alkalom 

Október 22-én, szombaton a gyógynövényismereti és 
gyógynövénygyűjtő túra befejező foglalkozása 
Bátorban lesz. Az utolsó terepi alkalommal bogyósok, 
gyökerek, termések és kérgek gyűjtése lesz. 

Időpont: 2016. október 22. szombat 

Találkozóhely: 9:45 Bátor, hevesaranyosi elágazó 

Táv: kb. 10 km 

Utazás: autóbusszal a 9:20-as busszal 

Jelentkezési határidő: 2016. október 20. (csütörtök) 
16 óráig lehet e-mailben a 

domboroczkyd@kaptarko.hu címen. 

 

 

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 – 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. 



Decemberi programkínálatunk 

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. 

Azok, akik legalább négy alkalommal részt vesznek a túráinkon, ajándék kitűzőt kapnak. DE a túrasorozat nem 
a teljesítményről szól, hanem a kulturális és természeti látnivalók megismeréséről. Az útvonalat úgy állítottuk 
össze, hogy közben bőven akad látnivaló, melyeket részletesen be is mutatunk. Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
minden korosztályból.  

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: 9:30-kor Noszvajon a templom előtt. 

Visszaérkezés: Novajról buszokkal lehetséges Egerbe. 

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

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

 

 

Évzáró gyűlés 

Tradícionálisan 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 

A jelentkezés részleteivel hamarosan jelentkezünk, addig is írjátok be a dátumot a naptárjaitokba. 



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 

 

http://kaptarko.hu/index.php/archivum/178-lappfold
mailto:kleindavideger@gmail.com


Egyéb 

 

Jelvényszerző túramozgalom a Bükkaljai Kő-út mentén 

Örömmel jelentjük, hogy elindítottuk első jelvényszerző túramozgalmunkat! 

A helyszín nem is lehetne más, mint a Bükkalja, a téma pedig a kőkultúra. A 16 állomásos út során a legszebb 
kaptárköveket, pincéket, barlanglakásokat kell felkeresni, de lesznek más érdekességek is: szurdok, kőtemplom, 
felhagyott kőbánya, vagy épp a "Csúnyamunka". 

A helyszíneken található kódok lejegyzése és elküldése után a sikeres teljesítők a Bükkaljai Kő-út jelvénnyel 
gazdagodnak. 

A részletes leírást tartalmazó igazolófüzet irodánkban (3300 Eger, Dobó tér 6/A 3./9.) előre egyeztetett 

időpontban, későbbiekben további helyszíneken is beszerezhető lesz. Ára 1500 Ft, amely már tartalmazza a 

jelvény árát és a postaköltséget is. 

 

 
 

 

Október 

16. Bükkaljai Kő-út túrasorozat – Cserépváralja és 
Kács kőemlékei 

22. Gyógynövényismereti túrák – 5. alkalom  

 

November 

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

20. Gyalogtúra – Hollóstető - Lillafüred 

 

December 

2. Hazajáró közönségtalálkozó Egerben 

3. Bükkaljai Kő-út túrasorozat a Hazajárókkal – 
Noszvaj – Szomolya – Novaj 

17.-18. Évzáró taggyűlés Rejteken 

  

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

http://bukkalja.info.hu/index.php/jelvenyszerzo-turamozgalom

