
 

 

Az ősz első havában az Eger Ünnepéhez kapcsolódóan hulladék mentesítjük az Eger-patak városi szakaszát, a 
Töviskes-tértől a Sas útig. Továbbá ha ősz, akkor természetesen újra várunk Benneteket a havi rendszerességgel 
megrendezett bükki túráinkra is. Az ősz első bükki túrája a Természetjárók napjához kapcsolódva Szarvaskő és 
Felsőtárkány között vezet majd a Déli-Bükkben, de új túrasorozatot is indítunk a Bükkalján a Hungarikum cím 
elnyerése apropóján és folytatódik a gyógynövényismereti túrasorozat is Bátorban. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- szeptember - 

 

 

 

 

  

 

 

 

Egyéb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez történt augusztusban: 

Ez történt augusztusban 

 

 

 

 

 

Pataktakarítás Egerben 

A korábbi évek hagyományait folytatva idén újra pataktakarítást szervezünk Egerben. 
 
    Az Eger Ünnepéhez kapcsolódva, szeptember 17-én, szombaton 9 órától várjuk az önkénteseket egy közös 
akcióra, melynek célja az Eger-patak medrének és környezetének megtisztítása, hulladékmentesítése. 

Találkozási pontok: 

1. Töviskes téri híd 

2. Olasz utcai híd 

3. Malom utcai híd 

4. Végvári vitézek téri fahíd 

5. Hadnagy utcai híd 

 

Kérjük, előzetesen jelentkezzetek az alábbi linken, hogy 
tudjuk kb. hány emberre számíthatunk! 

 

Jelentkezés: https://goo.gl/forms/YuDBQlONdBIKiK8P2 

Aki tud, hozzon magával vízálló lábbelit, gumicsizmát! 

Kesztyűt és zsákot a munkavégzéshez biztosítunk. 

 

Várunk minden segítőt 2016. szeptember 17-én 9 órakor! 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/YuDBQlONdBIKiK8P2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gyógynövényismereti műhelyfoglalkozás 

Augusztus 4-én, az Egri Civil Házban került megrendezésre a Gyógynövényismereti tanfolyam 3. foglalkozása. 
Ezen alkalommal a nyáron gyűjtött gyógynövények tartósításáról volt szó, melyet el is lehetett készíteni. A 
következő gyógynövény túra szeptember 18-án lesz, Bátorban. Részletek a szeptemberi programok között 
olvasható. 

  

 

 

Hullócsillag est Felsőtárkányban 

Minden év augusztus közepén éri el a Perseidák meteorraj a maximumát, ilyenkor percenként suhan el az 
égbolton egy-egy hullócsillag, melyeket településekről már alig lehet csodálni, ezért érdemes egy városoktól távoli 
pontra kilágotagni. A csillagles Felsőtárkány határában került megrendezésre, melyre nagy számban érkeztek 
érdeklődők. A rendezvényen nemcsak hullócsillagokat lehetett megtekinteni, hanem a Tejutat is lehetett szabad 
szemmel látni, valamint távcsővel távoli galaxisokat is megfigyeltek az érdeklődők. 

 



  

Három nap via ferrata Ausztria közeli hegyeinél 

Augusztusban három napos kezdő via ferrata túrát szerveztünk Ausztriába Bécs közeli hegyeihez, a Hohe 
Wandhoz valamint a Raxhoz. A csapat túlnyomó többsége kezdő ferratázó volt, akik a harmadik napra nagyon 
megkedvelték ezt a fajta rekreációs sportot. 

A hétvége során 4 via ferratát sikerült megmásznunk: kezdésnek az A/B-s nehézségű Hanselsteiget, valamint a 
Hohe Wand legismertebb ferratáját, a HTL Steiget gyűrtük le. A második napon a Teufelbadstubensteig, egy 
könnyű, de annál izzasztóbb és látványosabb útját jártuk be, majd a Rax fennsíkjára túráztunk fel. A harmadik nap 
az eső miatt hazafelé vettük az irányt, de útba ejtettük Magyarországon a tatabányai falat, mely remek levezetés 
volt az osztrák via ferrata túrák után. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szeptemberi programkínálatunk 

 

 

  
Közel a természethez – Iskolai közösségi szolgálat 

 

 

Gyógynövényismereti túrák – 4. alkalom 

Túrázással egybekötött gyógynövényismereti- és 
gyógynövénygyűjtő túra folytatódik szeptemberben. A 
4. alkalommal ismét Bátorban ismerkedünk a 
természetben gyűjthető gyógynövényekkel, majd az 
Országos Kéken gyalogolunk át Szarvaskőbe. A túra 
során, ha szerencsénk van, gombázásra is lesz 
lehetőség. 

Időpont: 2016. szeptember 18., 10:00 
Találkozóhely: Csemetekert, Bátor 
Táv: kb. 10 km 
Hazautazás: Szarvaskőből menetrend szerinti 
autóbusszal Egerbe 

Jelentkezni a domboroczkyd@kaptarko.hu e-mail 
címen. 

 

 

 

 

mailto:domboroczkyd@kaptarko.hu


  

Túrasorozat indul szeptembertől a Bükkaljai Kő-út mentén 

Az ősz beköszöntével öt alkalomból álló túrasorozatra invitálunk Benneteket, mely során felkeressük 
a Hungarikum címet kapott bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb helyszíneit. Láthatunk 
majd otthonos barlanglakásokat, ódon pincesorokat, hatalmas kőhodályokat, művészien faragott kőszobrokat, 
különleges szurdokokat, és természetesen a rejtélyes kaptárköveket is. A túrákat a bükkaljai pincék mélyén, 
rövid borkóstolóval zárjuk majd. 

Havonta fogunk jelentkezni újabb túrakiírásokkal, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket minden 
korosztályból. Azok, akik legalább négy alkalommal részt vesznek a túrákon, ajándék kitűzőt kapnak. A 
túrasorozat nem a teljesítményről szól, hanem a kulturális és természeti látnivalók megismeréséről. A 10-15 km 
hosszúságú távokat 5-6 óra alatt tesszük meg és a szintemelkedés is csekély. Az útvonalat úgy állítottuk össze, 
hogy közben bőven akad látnivaló, melyeket részletesen be is mutatunk. 

 

1. alkalom: Cserépfalu és Bükkzsérc kőemlékei 

 

Időpont: 2016. szeptember 18. vasárnap 

Útvonal: Bükk Déli Kapu Látogatóközpont – Túrbucka – Mész-patak szurdoka – Hideg-kút laposa – 
Ördögtorony – Berezdaljai pincesor – Millenniumi kilátó – Kis-Amerika – Cserépfalu – Alsó-hegyi pincék – Pelyhe-
pince – Bükkzsérc 

Táv: 14 km 

Szintkülönbség: 350 m 

Találkozó: 9:45-kor a Bükk Déli Kapu Látogatóközpont bejárata előtt 

Részvételi díj: 1500 Ft (18 éves kor alatt 1000 Ft), mely tartalmazza a túravezetés, a belépők és a borkóstoló 
árát 

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 16. péntek 12 óra 

Jelentkezni az alábbi linken lehet a túrára: https://goo.gl/forms/jIot7vmpoake1GOP2 

További információ: info@kaptarko.hu 

 

28. Természetjárók napja – Szarvaskő – Felsőtárkány túra 

Szeptemberben beindul a gyalogtúra szezon Egyesületünknél. Havi szinten várunk újra bükki túráinkra. Az új 
túraidény első túrájával csatlakozunk a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) a Természetjárók napja 
rendezvényéhez. Ezen túra alkalmával a Déli-Bükk lankáin teszünk egy bemelegítő túrát, amely Szarvaskőből 
indul és egy kisebb kitérővel Felsőtárkányba, a tóhoz érkezünk.   

 

Útvonal: Szarvaskő – Les-rét – Berva – Korózs-kő – Jánosháza – Varróház – Barát-völgy – Felsőtárkány 

 

Időpont: 2016. szeptember 24., szombat Táv: 20 km Nehézség: közepesen nehéz Szintemelkedés: 772 m 
Időtartam: 6 óra Találkozóhely: 8:40, Eger, Autóbusz Pályaudvar /Barkóczy utca/ Indulás: a 8:50-es balatoni 
busszal Érkezés: 16:30 körül Egerbe Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák, esővédő ruházat, 
min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés: egyénileg Költségek: buszjegy /egyénileg fizetendő/ Eger – Szarvaskő, szövetkezeti 
italbolt (310 Ft felnőtt/ 155 Ft diák), Felsőtárkány, Csárda - Eger (310 Ft felnőtt/ 155 Ft diák) 

 

Túrára jelentkezés név és telefonszám megadásával lehetséges Domboróczky Dalmánál, a 

domboroczkyd@kaptarko.hu e-mail címen. 

https://goo.gl/forms/jIot7vmpoake1GOP2


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. 

 

 
 

 

Szeptember 

3.-10. Jungfrau és Mönch négyezresein 

17. Pataktakarítás Egerben 

18. Bükkaljai Kő-út túrasorozat – Cserépfalu és 
Bükkzsérc kőemlékei 

18. Gyógynövényismereti túrák – 4. alkalom 

24. 28. Természetjárók Napja – Szarvaskő – 
Felsőtárkány gyalogtúra 

 

 

Október 

1.-9. Duna-delta 

9. OKT túra az Országos Kékkör napja alkalmából 

13. Egri Zöld Kör előadás 

16. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 

29.-31. Bükkaljai Vándortúra 

Gyógynövényismereti túrák – 5. alkalom 

November 

10. Egri Zöld Kör előadás 

13. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 

27. Gyalogtúra 

December 

8. Egri Zöld Kör előadás 

11. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 

17.-18. Évzáró 

26. Gyalogtúra  

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

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

