
Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 
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Ez történt áprilisban: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptárkőnap 

Április 10-én első alkalommal került megrendezésre a Kaptárkőnap, melynek a kaptárkövek legnagyobb 
előfordulási helye, Szomolya adott otthont. Az eseményen részt vett többek között Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős 
államtitkár, Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár és Rónai Kálmánné a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója is. A szakemberek rendhagyó terepi műhelykonferencián vettek részt, az érdeklődő 
közönség szakvezetett túrán vehetett részt, Nemzeti Parki Védjeggyel ellátott termékeket vásárolhatott, 
valamint megtekinthette a Kaptárkövek fotókiállítást is. 

 

 

 

 

 

 

Április 10-én rendezték meg Szomolyán az első Kaptárkőnapot, mely az országos védettség jegyében 

született meg. A Bükki Csillagoségbolt-park projekt is javában zajlik a Bükkben. Ennek kapcsán a hónap 

közepén távcsöves bemutatóra is sor került Miskolcon. Májusban is remek programokkal várunk mindenkit: 

szakvezetett túra Sályban, forrástisztítás Várkúton és denevérest az Érsekkertben. Végül júniusra 

előretekintünk: 2015. június 20. szombat, 7. Kaptárkövek teljesítménytúra és 3. Kaptárkövek Trail terepfutó 

verseny. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Távcsöves bemutatót tartottunk Miskolcon 

Az Androméda Csillagvizsgáló Egyesülettel közösen csillagászati bemutatót tartottunk 2015. április 18-án 

szombaton Miskolcon, melyen számos érdeklődőnek tudtuk megmutatni az égbolt csodáit. Kuriózumként 

naptávcső segítségével éltető csillagunk, a Nap látványosabb jelenségei (napkitörés, napfolt, granuláció) is 

megfigyelhetőek voltak. A bemutató során projektünkkel és a Norvég Civil Támogatási Alappal is 

megismerkedtek az érdeklődők.  

A fényképeket készítette: Boros Zoltán és Novák Richárd 

  

 

 

Kaptárkövek fotópályázat díjátadó 

A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közös pályázatára 
több mint száz nevezés érkezett. A Kaptárkőnapon adta át Egyesületünk elnöke, Horváth Viktória a díjakat a 
szakmai zsűri és a közönség által legjobbnak vélt pályázóknak. Gratulálunk a díjazottaknak! 

  

 

 



Közös Agrárpolitika 2014-2020 tájékoztató a Kisasszony Piacon 

Egyesületünk is csatlakozott a Magyar Természetvédők Szövetségének az Európai Unió Közös 
Agrárpolitikai Reform 2014-2020-ra vonatkozó népszerűsítő kampányához. Termelői piacokon és vásárokon 
hangoztatjuk a helyi termékek és rövid ellátási láncok előnyeit, valamint a környezetkímélő gazdálkodás 
fontosságát. Április 11-én a Kisasszony Piacra települtünk ki. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Bogácsról Egerbe túráztunk 

A Kaptárkő Egyesület havi túrája áprilisban a Bükkalján vezetett. A Bogács és Eger közti túra alkalmával 

érintettük a szomolyai kaptárköveket, valamint az Eger közelében található Nyerges-tetői és Mész-hegyi 

kaptárkő csoportokat. 

  

 

 

 

 
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. 

 

 

http://www.mtvsz.hu/


  
Ökoiskola infónap 

Egyesületünk részt vett április 21-én a 4-es iskola udvarán szervezett Ökoiskola infónapon. A gyerekeket 

kaptárkő totóval, kaptárkövek kirakóval és fejlesztő játékokkal vártuk. 

  

 
Föld napja rendezvény 

Április 22-én Egyesületünk sátránál játékos feladatokkal vártuk kicsiket és nagyokat egyaránt. Az óvodás és 

kisiskolás csoportoknak fejlesztő játékok, a nagyobbaknak pedig térképes feladatot kellett megoldaniuk. 

  

 

 

Zöld Kör: Ismeretterjesztő előadás a nagyvadakról 

Áprilisi Zöld Kör keretében Gombkötő Péter, a BNPI zoológiai referense osztotta meg tapasztalatait a 

medvék, farkasok és hiúzok magyarországi előfordulásáról. Fontos információkat közölt a fajokról, élőhelyükről, 

jogi helyzetükről, és kiemelte a jelenlétük előnyeit is. Felhívta a figyelmet a szenzációhajhász média megtévesztő 

információira, és elmondta, milyen biztonsági lépéseket kell tennünk a zavartalan egymás mellett élés 

érdekében. 

  

 



Tervezett programjaink: 

  
Források világnapja – A Várkúti-forrás és környezetének 

megtisztítása 

Egyesületünk a Források Világnapja alkalmából forrástisztítást szervez Egertől alig 10 km-re, Noszvaj 
határában lévő Várkútra. 

Ugye neked is fontos, hogy tiszta vizet tudj inni, ha túra közben elfogyott a frissítőd? Ugye számodra is 
fontos, hogy vizeink tiszták maradjanak? Ha Te is így gondolod, akkor csatlakozz Hozzánk 2015. május 17-én, 
vasárnap és tegyünk együtt a Várkúti-forrás tisztaságáért. 

Amit feltétlen hozz magaddal: 

 szemétszedéshez kesztyűt, 

 kukás zsákot vagy egy nagyobb zacskót, amibe gyűjtöd a szemetet! 

Időpont: 2015. május 17. vasárnap Találkozó: A Várkúti turistaháznál 9:45-kor Utazás: egyénileg, busz 8:50, 
bükkzsérci járat (Eger, Autóbusz pályaudvar) 

Várunk Téged is! 

Zöld Kör: Denevérfogás az Érsekkertben 

A tavaly májusi denevérest nagy sikert aratott, ezért újra megrendezzük az egri Zöld Kör keretein belül. A 
szakmai előadás és terepi hálózás, detektorozás során ismertetjük meg az érdeklődőkkel e repülő emlősök 
változatos, csodás világát, eloszlatva ezzel a denevérek köré szőtt tévhiteket, hiedelmeket. Testközelről is 
megismerkedhetnek a bőregerekkel azok a gyerekek és felnőttek, akik a hálózás alkalmával a befogott állatokat 
megsimogatják. A detektor segítségével, pedig az állatok által kibocsátott ultrahangokat fölfogjuk és 
beazonosítjuk a különböző fajokat a sötétben. 

A hallgatóság sok hasznos információt szerezhet e repülő emlősök életéről: megtudhatják miért csak 
szürkületkor, vagy este láthatjuk őket, mi az oka annak, hogy egyre gyakrabban költöznek be az emberi 
településekre, hogyan tájékozódnak a sötétben. 
 
Előadó: Gombkötő Péter (zoológiai referens, BNPI) 
Időpont: 2015. május 26. kedd 19:30 
Találkozó: Az Érsekkerti Zenepavilon 

 

Az előadássorozat továbbra ingyenes! 

Eső esetén új időpont lesz kijelölve! 
 

Szakvezetett túra a sályi tanösvényen 

Május hónapba egy kis, Borsod megyei faluba látogatunk túránk során, ahol igen érdekes tanösvény várja az 
odalátogatókat. A tanösvény bejárása során régi vízimalmokat láthatunk, valamint az Árpád-kori erődöt, 
Latorvárt is megtekintjük. 

Túravezető: Stengerné Forgony Andrea 

Időpont: 2015. május 23. szombat Táv: 15 km Nehézség: könnyű Időtartam: 5 óra 

Találkozóhely ideje, helye: 7:45 Eger, Autóbusz Pályaudvar Indulás: A 8:00-ás bükkábrányi autóbusszal 

Költségek: Eger – Sály oda-vissza buszjegy (felnőtt 1680 Ft, diák 840 Ft) 

Túrára jelentkezni név és telefonszám megadásával e-mailben Domboróczky Dalmánál a 
domboroczkyd@kaptarko.hu címen. 

 

 

mailto:domboroczkyd@kaptarko.hu


Egyéb: 

  

Majális az AÉS Birtokon 

Az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok Borterasz és Borkemping május elsején pénteken nyitja meg a szezont, mely 
alkalmával több programmal kedveskedik a kilátogatóknak. A nap folyamán májusfa díszítésre lesz lehetőség, a 
túrázni vágyók a közeli Nyerges-tetői kaptárköveket és tanösvényt járhatják be, valamint délután kincskeresés 
várja a legkisebbeket. 

Program: 

I. Májusfa díszítés és örvendezés a tavasznak egész nap – Szalagot hozz a májusfára! 

II. Vezetett gyalogtúra a Nyerges-tetőre a kaptárkövekhez:  

Indulás: 10.30-kor, az AÉS birtokról Táv: 9 km oda-vissza 

Gyakorlatlan túrázók számára is teljesíthető, sok látnivalóval, jó levegővel járó séta Domboróczky Dalma és 
Póczik Mónika vezetésével. Azokat, akik kevesebbet gyalogolnának, terepjárókkal elvisszük félútig, ahol 
csatlakozhatnak a többiekhez és vissza. Így a gyalogtáv 4 km oda-vissza. 

A túra részletei itt: http://www.kaptarko.hu/…/tanosvenyek/nyerges-tetoi-tanosveny 

III gyerekprogram: kincskeresés 14.00-18.00-ig folyamatosan 

A programok ingyenesek. 

Fotó: AÉS 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

http://almagyar.hu/borterasz/#borterasz
http://www.kaptarko.hu/index.php/ismeretterjesztes/tanosvenyek/nyerges-tetoi-tanosveny


  
  

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. 

 

Adó 1% a természet védelméért 

Az SzJA adóbevallásban idén se feledkezz meg rendelkezni az 1%-ról. Akkor is, ha szerinted az csak pár forint, 
nekünk sokat számít. 

Az adó 1% felajánlásának határideje 2015. május 20. 

Az adó 1%-ról rendelkező nyilatkozatok beadásának menete: 

1. Töltsd le és nyomtasd ki a nyilatkozatot a honlapunkról. Adószámunk: 18586259-1-10 
(http://www.kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/1sz.pdf) 

2. Tedd borítékba, melyen feltünteted az adataid (név, lakcím, adóazonosító jel). 
3. Juttasd el munkáltatódhoz vagy a NAV-hoz. Vagy ettől egyszerűbben az adóbevallási 

nyomtatvány részeként is beadhatod. 

Segíts Te is az adód 1%-nak felajánlásával. Köszönjük! 

 

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: 

 május 17. vasárnap – Források világnapja alkalmából forrástisztítás Várkúton 

       június 13-14. szombat-vasárnap – terepbejárás és útvonal-karbantartás a Kaptárkövek teljesítménytúra távján 

       június 18-19. csütörtök-péntek – szalagozás és táblázás a Kaptárkövek teljesítménytúra távján 

       június 20. szombat – Kaptárkövek teljesítménytúra (ellenőrzőpontokra várunk önkénteseket) 

       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 erőfeszítéseinknek, akkor az alábbi elérhetőségeken keressetek minket: 

www.kaptarko.hu https://www.facebook.com/kaptarko info@kaptarko.hu 

Domboróczky Dalma E-mail: domboroczkyd@kaptarko.hu Póczik Mónika E-mail: poczikm@kaptarko.hu 

http://www.kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/1sz.pdf
http://www.kaptarko.hu/
https://www.facebook.com/kaptarko
mailto:info@kaptarko.hu
mailto:domboroczkyd@kaptarko.hu
mailto:poczikm@kaptarko.hu


  

Civilszervezetek jelentkezését várjuk a Forrásvízőrző Civil 

Hálózathoz 

Egyesületünk is bekapcsolódott a Forrásvízőrző Civil Hálózat munkájába, melynek célja a források 
felkutatása, állapotfelmérése és folyamatos gondozása. 

Koordinátori képzés keretén belül januárban egy csapatépítő tréningen vettünk részt és a hálózatépítésről 
tanultunk, márciusban a források állapotfelmérésének módszereit (MÉTA, LAC, BISEL) gyakoroltuk 
szakemberek segítségével. 

Olyan civil szervezetek jelentkezését várjuk, akiknek fontos a hazai természetes források és a források 
környezete, mint vizes élőhelyek védelme. 

Egy, a szervezetek teljes önállóságát megtartó szakmai és érdekszövetség létrehozását képzeltük el, amely 

 a tudásmegosztással, 

 közös érdekvédelemmel, 

 közös környezetvédelmi akciókkal, 

 közös marketinggel és PR tevékenységgel, 

segíti az egyes tagszervezeteket tevékenységük hatékonyságának, szakmai és társadalmi presztízsének 
erősítésében. A szervezetet teljesen demokratikusnak képzeljük el, amelynek működését a csatlakozó 
szervezetekkel közösen alkotjuk meg. 

További információ: http://www.gyermekekkelatermeszetert.eu/felhivas.html 

 

 

Legyen az Imó-kői az Év forrása 

Egyesületünk az Év Forrásának jelölte az Imó-kői-forrást, amely a Bükk egyik időszakos karsztforrása. 
Megkülönböztetetten védett természeti érték, mely Felsőtárkánytól 7,4 km-re fekszik. A forrás a Lök-völgy 
völgyfőjében fakad 450 m tengerszint feletti magasságban, a közép-triász korú mészkőből álló Imó-kő 
sziklafalának déli peremén, a vízzáró agyagpalák határán. A víz az Imó-kői-forrásbarlangból tör felszínre, mely 
egy 85 méter hosszan bejárható, 23 méter mélységig feltárt barlang. 

 

 
 

http://www.gyermekekkelatermeszetert.eu/felhivas.html


 

7. Kaptárkövek teljesítménytúra és 3. Kaptárkövek Trail 

terepfutó verseny - 2015. 

A Kaptárkő Egyesület Természetjáró Szakosztálya 2015. június 20-án szombaton rendezi meg a Bükkalján a 
7. Kaptárkövek teljesítménytúrát három kategóriában és a 3. Kaptárkövek Trail terepfutó versenyt. 

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 
útvonalakonhaladnak. 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: 

 KAPTÁRKÖVEK TRAIL 
 KAPTÁRKÖVEK 55 
 KAPTÁRKÖVEK 30 
 KAPTÁRKÖVEK 10 MÉRFÖLD 

KEDVCSINÁLÓNAK A TAVALYI VIDEÓ: https://vimeo.com/96573834  

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

További információ és részletes kiírás: http://kaptarko.hu/index.php/hirek/95-kaptarkovek-
teljesitmenytura-es-trail 

 

 
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. 

 

 

http://almagyar.hu/borterasz/#borterasz
https://vimeo.com/96573834
http://kaptarko.hu/index.php/hirek/95-kaptarkovek-teljesitmenytura-es-trail
http://kaptarko.hu/index.php/hirek/95-kaptarkovek-teljesitmenytura-es-trail

