
 

 

 

Ha június, akkor a Kaptárkő Egyesület legnagyobb rendezvénye az évben, a POLAR Kaptárkövek Trail és 
Teljesítménytúra. 4 kategóriában várunk mindenkit futni vagy túrázni és a kutyusokat is szívesen látjuk. De 
nem csak túrázás van a júniusi repertoárban: a denevérestet pótoljuk az Érsekkertben, valamint csillagos 
előadásra is várunk mindenkit a Líceumba. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- június - 

 

 

 

 

 

 

 

Ez történt májusban: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majálisi túra az AÉS-ban 

Majális alkalmából az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok vendégeinek tartottunk szakvezetést az Egertől 3 km-re 
található Nyerges-tető - Mész-hegyi tanösvényen. A túrázók a Bükkaljai Kőkultúra emlékeit, kaptárköveket és 
bújókat csodálhattak meg testközelből. A túra végeztével terepjárókkal jutottunk vissza a Szőlőbirtokra. 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

Lámpatesteket cseréltünk Felsőtárkányban 

Vállaltuk, hogy csökkentjük a fényszennyezést, és meg is tettük. 6 db fényszennyezést okozó lámpatestet 
cseréltünk le a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjában, ezzel 95%-os 
fogyasztáscsökkenést is elértünk. A további lámpatestek cseréje is tervben van július végéig. 

 A lámpatestek cseréje 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. 

  

  

 

 



Tervezett programjaink: 

  

Zöld Kör: Denevérfogás az Érsekkertben – új időpontban 

A májusi időjárás nem kedvezett a denevérestnek. Új időpontban várunk mindenkit, aki találkozni szeretne 
az apró emlősökkel.  

A tavaly májusi denevérest nagy sikert aratott, ezért újra megrendezzük az egri Zöld Kör keretein belül. A 
szakmai előadás és terepi hálózás, detektorozás során az érdeklődőkkel megismertetjük e repülő emlősök 
változatos, csodás világát, eloszlatva ezzel a denevérek köré szőtt tévhiteket, hiedelmeket. Testközelbe 
kerülhetnek a bőregerekkel azok a gyerekek és felnőttek, akik a hálózás alkalmával a befogott állatokat 
szeretnék megsimogatni. A detektor segítségével az állatok által kibocsátott ultrahangokat felvesszük, és ez 
alapján beazonosítjuk a különböző fajokat. A hallgatóság sok hasznos információt szerezhet a repülő emlősök 
életéről: megtudhatják miért csak szürkületkor, vagy este láthatják őket, mi az oka annak, hogy egyre 
gyakrabban költöznek be a településekre, hogyan tájékozódnak a sötétben. 
 
Előadó: Gombkötő Péter (zoológiai referens, BNPI) 

Időpont: 2015. június 16. kedd 21:00 

Találkozó: Az Érsekkerti Zenepavilon 

 

Az előadássorozat továbbra ingyenes! 

 

Csillagászati bemutató és előadás a Líceumban 

Előadással egybekötött csillagászati bemutatóra kerül sor az Eszterházy Károly Főiskola Varázstornyában 
2015. június 18-án, csütörtökön este 6 órától. Az eseményen planetáriumi előadással, csillagászati és 

naptávcsöves bemutatóval várjuk az érdeklődőket. 
 

Időpont: 2015. június 18. (csütörtök), 18 óra 

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Varázstorony (Eszterházy tér 1., Líceum) 

A program felelőse: Novák Richárd 

További információ: novakr@kaptarko.hu, 30/277-4970 

Az est a Norvég Civil Alap NCTA-2014-8194-E számú pályázatának segítségével valósul meg. A projekt címe: A 

fényszennyezés problémájának széles körű megismertetése, és Csillagoségbolt-park létrehozásának előkészítése a 

Bükki Nemzeti Parkban 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

 

mailto:novakr@kaptarko.hu


  
POLAR Kaptárkövek Trail és Teljesítménytúra - 2015 

A Kaptárkő Egyesület Természetjáró Szakosztálya 2015. június 20-án szombaton rendezi meg a Bükkalján a 
POLAR Kaptárkövek Trailt és Teljesítménytúrát három gyalogos és egy terepfutó kategóriában. 

2009-től kezdődően, idén már hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Kaptárkövek Teljesítménytúra, 
mely a túrázók körében kevésbé ismert Bükkalja vidékét járja be. A távok jól jelzett, felújított 
útvonalakon haladnak. Sok kaptárkő-csoportot és bükkaljai kőértéket –bújókat, barlanglakásokat, 
pincéket, kőkereszteket, szobrokat – is érint az útvonal, mely ettől lesz igazán felejthetetlen élmény a 
résztvevők számára. A túra az idei évtől egy igen különleges helyszínről indul, mely az egri szőlő- és borkultúra 
új és üde színfoltja. Az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok Borterasza és Borkempingje ugyanis távol a város zajától, a 
szőlőtőkék közt, a Bükkaljára tekintve terül el. 

 

Kategóriák: 

 POLAR Kaptárkövek Trail 

o Táv: 29,5 km 
o Szintemelkedés: 1000 m D+ 
o Szintidő: 6 óra 
o További információ a Trail-ről: http://kaptarko.hu/index.php/113-polar-kaptarkovek-trail  

 POLAR Kaptárkövek 55 

o Táv: 51 km 
o Szintemelkedés: 1250 m 
o Szintidő: 14 óra 
o További információ az 55-ös távról: http://kaptarko.hu/index.php/114-polar-kaptarkovek-55  

 POLAR Kaptárkövek 30 

o Táv: 29,5 km 
o Szintemelkedés: 1030 m 
o Szintidő: 9 óra 
o További információ a 30-as távról: http://kaptarko.hu/index.php/115-polar-kaptarkovek-30  

 POLAR Kaptárkövek 10 mérföld 

o Táv: 16,1 km 
o Szintemelkedés: 525 m 
o Szintidő: 5 óra 
o További információ a 10 mérföldes távról: http://kaptarko.hu/index.php/116-polar-kaptarkovek-

10-merfold  

http://almagyar.hu/borterasz/#borterasz
http://kaptarko.hu/index.php/113-polar-kaptarkovek-trail
http://kaptarko.hu/index.php/114-polar-kaptarkovek-55
http://kaptarko.hu/index.php/115-polar-kaptarkovek-30
http://kaptarko.hu/index.php/116-polar-kaptarkovek-10-merfold
http://kaptarko.hu/index.php/116-polar-kaptarkovek-10-merfold


  

POLAR Kaptárkövek Trail és Teljesítménytúra – Tudnivalók 

Rajt és regisztráció: 

 az 55 km-es távnak 6:00-tól 8:00-ig, 

 a 30 km-es és a 10 mérföldes távnak 6:00-tól 9:00-ig, 

 a Trail-nek 7:00-tól rajtszám felvétel, 8:00-kor tömegrajt. 

 kutyásoknak kizárólag a Trail futók rajtja után - 8:15-től 

Rajt és cél: Az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok Borterasza és Borkempingje – Eger (nyitva: 22 óráig). Térkép 

Díjazás: A távokat teljesítőket oklevéllel jutalmazzuk. Továbbá a távokat szintidőn belül teljesítők kitűzőket 
kapnak, melyeken feltüntetésre kerül a teljesített táv is. Az 5-szörös teljesítőket külön is díjazzuk! 

Egyéb: 

 A túrán mindenki saját felelősségére indul. 

 A teljesítménytúra útvonalán több frissítőpont is felállításra kerül, ahol innivalót és hideg ételt adunk a 
résztvevőknek. Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával saját poharat!  

 A rajtnál csomagmegőrzést biztosítunk. 

 Szintidőn túl érkezők nem kapnak díjazást. Ellenőrzési pont kihagyása esetén szintén nem jár díjazás. 

 Szállás után érdeklődőknek az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok Borkempingjét és a szintén ott lévő Venyige 
Spa-t ajánljuk (3 db 4 személyes kunyhó, lakóautó-és sátorhelyek), illetve fordulhatnak hozzánk is. 

KUTYABARÁT RENDEZVÉNY!  A kutyusok minden ellenőrzőponton kapnak vizet, a célban pedig oklevelet és 
ennivalót. 

A résztvevőknek szeretnénk felhívni a figyelmüket a pórázhasználatra: 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről 

 147. Veszélyeztetés kutyával 

 193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

 b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya 
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el. 

 193. § (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és 
védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az 
önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot. 

Javasolt térkép: Bükk turistakalauz - Cartographia (1:40 000) vagy A Bükk (déli rész) turistatérképe (1:40 000) 

POLAR Kaptárkövek Trail és Teljesítménytúra - Kapcsolat  

Előnevezés, befizetések: Demeter Noémi (mobil: 06/70-36-33-309; e-mail: demetern@kaptarko.hu) 

Trail: Balogh Péter (mobil: 06/30-23-66-542; e-mail: peter.balogh.mail@gmail.com) 

Technikai és egyéb információk: Havasi Norbert (mobil: 06/20-21-81-450; e-mail: havasin@kaptarko.hu) 

Főszervező: Horváth Viktória (e-mail: horvathv@kaptarko.hu) 

 

https://www.google.com/maps/place/Almagyar+%C3%89rseki+Sz%C5%91l%C5%91birtok+-+Eger,+Almagyar-domb/@47.908873,20.399596,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x0:0xe275181a890c80b4?expflags=enable_star_based_justifications:true&hl=en-US
http://almagyar.hu/borterasz/#borterasz
mailto:demetern@kaptarko.hu
mailto:peter.balogh.mail@gmail.com
mailto:havasin@kaptarko.hu
mailto:horvathv@kaptarko.hu


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: 

- június 8-17. – útvonal-karbantartás a Kaptárkövek teljesítménytúra távján 
- június 18-19. – szalagozás és táblázás a Kaptárkövek teljesítménytúra távján 
- június 20. szombat – segítség ellenőrzőpontokon (pecsételés, ételosztás, vízhordás) a 

Kaptárkövek teljesítménytúra távján 
- 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 

 

mailto:poczikm@kaptarko.hu

