
 

 

 

Az esős június után végre kitört a nyár, egyesületünk tagjai is megérdemelt pihenésüket töltik. Azért nem 
maradunk programok nélkül, a nyári szabadság-szezon folyamán kenutúrát szervezünk. Hírlevéllel és a már 
kora őszi programokkal legközelebb szeptemberben jelentkezünk. Addig is jó pihenést, nyaralást mindenkinek! 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- július - augusztus - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez történt júniusban: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hol tartunk most? Projektrendezvényt tartottunk a Bükki 

Csillagoségbolt-park kapcsán 

A Bükki Csillagoségbolt-park eddig elvégzett munkálatairól tartottunk projektrendezvényt a 
Varázstoronyban. Az érdeklődő közönség sok érdekességet tudott meg a fényszennyezés és a csillagoségbolt-
parkok kapcsán. 

A rendezvény a Norvég Civil Alap NCTA-2014-8194-E számú pályázatának segítségével valósult meg. A 
projekt címe: A fényszennyezés problémájának széles körű megismertetése, és Csillagoségbolt-park 
létrehozásának előkészítése a Bükki Nemzeti Parkban. 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Az Országos Kékkör jelzéseinek felújítása és új tematikus 

útvonalak felfestése 

A Magyar Természetjáró Szövetség ősszel jelentette be, hogy megkezdik az Országos Kékkör (OKK) 
jelzésrendszerének felújítását. Ehhez kapcsolódva Egyesületünk is részt vesz az OKK és a hozzá kapcsolódó regionális és 
tematikus utak, kerékpárutak turista jelzéseinek helyreállításában és festésében. A munka nagyrészt meglévő jelzések 
felújítása, de sok helyen új útvonalakat is fel kell festenünk. 

 

 

Új tematikus utak a Bükkben 

Május közepétől eddig nem látott jelzésekkel találkozhatsz az Északi-középhegységben a Magyar 
Természetjáró Szövetség jóvoltából. A színes jelöléseket követve új tematika szerint járhatod be kedvenc 
helyszíneidet, a Mátra, a Bükk és a Zempléni-hegység térségét. Az útvonalak kialakításánál a sokszínűség volt a 
fő szempont: a túrák természeti, történelmi látványosságokkal, valamint kulturális és gasztronómiai 
élményekkel egyaránt kecsegtetnek. Az alábbi, új tematikus jelzések festésében Egyesületünk is közreműködött. 

 A törökök nyomában 

 
Útvonal: Diósgyőri vár – Fényes tető –Bükkszentkereszt –Latorvár – Kács – Cserépfalu – Várkúti th – Noszvaj – 
Kaptár kövek – Egri vár – Szarvaskő 
Hossz: 93 km 

A túra az egykori török hadi és kereskedelmi utakon és azokat keresztezve halad. Itt nemcsak az elhíresült 
végvárakat keresheted fel, hanem ellátogathatsz a dél-bükki borvidékre, a noszvaji barlanglakásokhoz, 
számtalan különleges kaptárkőhöz, illetve vallási és spirituális zarándokhelyekre. Igazi történelmi időutazás ez a 
túra, ahol még itt-ott felfedezheted a török szekerek sziklába vésődött keréknyomait. 

 

 A Bükk-fennsík koronája 

 
Útvonal: Lillafüred – Hollóstető – Sugaró – Nagy-mező – Fekete sár – Bél-kő – Bélapátfalva – Szalajka-völgy – 
Gerenna vár – Olasz kapu – Bánkút – Szentlélek – Garadna – Lillafüred 
Hossz: 80 km  

A kerékpáros túra dupla koronát formázó útvonalon halad. A Bükk sajátos földrajzi szerkezetét kihasználva 
erőnlétednek megfelelően felkeresheted a fennsík és a túloldali völgyek látványosságait, a híres bükki „köveket”, 
a bélapátfalvai cisztercita apátságot, a szilvásváradi Fátyol-vízest, végezetül megkóstolhatod a garadnai füstölt 
pisztrángot is. 

(forrás:  http://www.turistamagazin.hu/fedezd-fel-az-uj-tematikus-utakat.html ) 

 

 

 

 

 

http://www.turistamagazin.hu/fedezd-fel-az-uj-tematikus-utakat.html


  

Kenutúra a Poroszlói-medencében 

Június első szombatján került megrendezésre Vízjáró Szakosztályunk idei első programja Lengyel János 
szakosztályvezetővel. Verőfényes napsütésben indultunk útnak a Tisza-tóra, vízitúránk nagy részét a Poroszlói-
medencében töltöttük. Elkalandoztunk még a Kis-Tisza mellett húzódó belső tavakba, és a csapói Holt-Tiszára 
is. A napot bográcsgulyással és némi strandolással zártuk. 

 

   

 

  

 

Denevérest 

Június 22-én szép számmal gyűltünk össze az esti félhomályban az Érsekkertben, hogy megfigyelhessük a 
városlakó állatok egy különleges fajtáját, a denevéreket. Ebben Gombkötő Péter a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság zoológiai referense volt segítségünkre, aki a patak felett kifeszített hálójával az este folyamán több 
kisebb és nagyobb testű denevért is sikeresen befogott. 

 

 

  

 

  

 



  
Lezajlott a POLAR Kaptárkövek Trail és Teljesítménytúra  

 

A terepfutás rajongói között is egyre népszerűbb a Bükkalja, Soprontól Nyíregyházáig az ország 
legkülönbözőbb részeiről érkeztek a versenyzők az Almagyar-Érseki Szőlőbirtokra, hogy elrajtoljanak a POLAR 
Kaptárkövek Trail-en. A közel száz nevező közül végül 76-an küzdötték le sikeresen az egyedi hangulatú 
útvonalat, amely a kiemelten védett Kaptárkövek mellett a Bükkalja egyéb rejtett gyöngyszemeit, kilátópontjait 
is érinti. 

 

A 30 km-es távon nők között végig az élen haladva, magabiztos teljesítményt nyújtva Papp Csilla érkezett be 
elsőnek. Míg a férfiaknál hihetetlen kiélezett küzdelemmel mindössze 27 másodperces különbséggel Karlowits-
Juhász Tamás állhatott a dobogó legfelső fokára, megelőzve a Zermatti Hegyifutó Világbajnokságra készülő 
Rajnai Tamást. A dobogó végső sorrendje nőknél: Papp Csilla, Vincze Barbara, Kisapáti Ildikó, a férfiaknál: 
Karlowits-Juhász Tamás, Rajnai Tamás, Büki Ádám. 

 

 

http://almagyar.hu/borterasz/#borterasz


  

POLAR Kaptárkövek Trail és Teljesítménytúra  

A POLAR Kaptárkövek Teljesítménytúra keretében a Bükkalján 3 távon (10 mérföldes, 30 km-es és 55 km-es) 
indulhattak a vállalkozó kedvű túrázók. A rendezvény akárcsak a korábbi években, most is sok résztvevőt 
vonzott a túrázók körében kevésbé ismert Bükkaljára. Az útvonal sok kaptárkő-csoportot és bükkaljai kőértéket 
is érint, mely igazán felejthetetlen élményt kínál a résztvevők számára. A teljesítménytúrára Egerből, 
környékünk településeiről, de távolabbi városokból is szép számban érkeztek nevezők. Egyesületünk részéről 
közel 45 fő önkéntes vett részt a szervezési és a lebonyolítási munkálatokban. A versenyzők az Almagyar-Érseki 
Szőlőbirtokról indultak szombat reggel 6 és 9 óra között és a táv teljesítése után ide is érkeztek. Itt került sor a 
terepfutóverseny eredményhirdetésére és a verseny támogatói jóvoltából különböző ajándékok sorsolására is az 
indulók közt. A résztvevők élményekkel tele, a győztesek pedig hasznos ajándékokkal felszerelve távoztak. 

 

POLAR Kaptárkövek Trail eredmények POLAR Kaptárkövek 55 eredmények 

POLAR Kaptárkövek 30 eredmények POLAR Kaptárkövek 10 mérföld eredmények 

A verseny természetesen - ahogy a korábbi években is - önkéntesek és támogatók nélkül nem valósulhatott 
volna meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 45 fő önkéntesnek a lebonyolításhoz nyújtott 
segítségét,továbbá a POLAR, az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Flavin7, a 
Mátrametál, az Evat Zrt., a Garamond Nyomda, a Csillag Design, az Egri Triatlon Klub, az Egri Spartacus SE, az 
explo.hu, AnimAll Shop Álateledel és az EGEREDRŐ Zrt. támogatását. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

http://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/tt/polar_trail_eredmenyek_2015.pdf
http://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/tt/polar_kaptarkovek55_eredmenyek_2015.pdf
http://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/tt/polar_kaptarkovek30_eredmenyek_2015.pdf
http://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/tt/polar_kaptarkovek10_eredmenyek_2015.pdf
http://www.polar.com/hu
http://almagyar.hu/
http://bnpi.hu/
http://www.flavin7hydrogen.eu/page/
http://www.matrametal.hu/
http://www.hame.cz/homepage/default/hu
http://garamond.hu/
http://www.csillagdesign.hu/
http://www.nejanet.hu/egritk/
http://www.egrispartacus.atw.hu/
http://www.egererdo.hu/
http://explo.hu/
http://www.evatzrt.hu/


Tervezett programjaink: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Egyéb: 

Legyél Te is egyesületünk tagja! 

Megéri belépni egyesületünkbe! Jelképes összegű, 1000 Ft-os tagdíjunkkal jó ügyet támogatsz, ráadásul 
tagkártyáddal az alábbi kedvezményeket is igénybe veheted: 

 automatikus tagság a Magyar Természetjáró Szövetségbe, amely rengeteg kedvezményre jogosít 
fel számos hazai szállásadónál, túraboltokban, éttermekben, és nemzeti parki belépők kapcsán 

 kedvezményes (önköltséges) vagy ingyenes részvétel Egyesületünk által szervezett túrákon és 
tanfolyamokon 

 Egyesületünk egyes felszereléseinek és eszközeinek (sátrak, hálózsákok, polifoamok, csizmák, 
csizmaruhák, sisakok) térítésmentes használata, bérlése 

 10% kedvezmény az egri Prana Outdoor túraboltban történő vásárláskor 

 Kedvezményes (nagykereskedelmi áron) vásárlási lehetőség turistatérképekből (Egyesületünkön 
keresztül történő rendelés esetén) 

 A Várkúti Dobó István Vadászház kedvezményes (500 Ft/fő) igénybevétele 

További információk a honlapunkon a Magunkról/Dokumentumok menü alatt. 

 

Felhívás önkénteseknek 

Az egri Kaptárkő Egyesület terepi munkálatokhoz és közösségi rendezvényekhez önkéntesek jelentkezést 
várja! A középiskolások akár a kötelező közösségi szolgálatot, a felsőoktatásban tanulók pedig a gyakorlati 
idejüket is letölthetik nálunk. 

Az alábbi programokban várjuk segítségeteket: 

- világítóberendezések felmérése a Bükki Nemzeti Park területén. 

Ha fontosnak érzitek az aktív környezetvédelmet, az abba történő bekapcsolódást és részesei szeretnétek 
lenni az élhetőbb környezet kialakításáért tett erőfeszítésnek, akkor az alábbi elérhetőségeken keressetek 
minket: 

Domboróczky Dalma 

Telefon: 30/561-22-33 

E-mail: domboroczkyd@kaptarko.hu 

Póczik Mónika 

Telefon: 30/476-61-73 

E-mail: poczikm@kaptarko.hu 

 

Tisza-tó 2.0 

Idei második túránkon Tiszafüredről indulva evezünk át a Tiszavalki-medencébe, a tó egyik 
legvadregényesebb vízi ösvényén jutunk el a Nagy-Morotvára, beevezünk a madárrezervátum területén lévő 
belső tavakba, majd a Tisza-tó legfelső csatornáján jutunk ki az élő Tiszára, és evezünk vissza Tiszafüredre. A 
nap végén a füredi büfék valamelyikében pihenhetjük ki az evezés fáradalmait. Találkozó 10.00-kor 
Tiszafüreden, a szabad strand melletti büfésor első büféjénél. Max. létszám: 25 fő 

 
JELENTKEZÉS 
Részvételi díj: 2000 Ft 
Jelentkezés a túrára a teljes részvételi díj befizetésével történik. A részvételi díjat az alábbi számlaszámra várjuk: 
Számlatulajdonos: Lengyel János 
Számlaszám: 10403507-80575253-50521008 K&H Közleménybe: Tisza-tó, résztvevő(k) neve 
Jelentkezési határidő: 2015. július 7. 
Kérdés esetén további információ itt az eseményben, vagy a 30/645-4745 számon (Lengyel János) 

mailto:poczikm@kaptarko.hu

