
 

 

 

A hosszú nyári szünetet követően újra jelentkezünk hírlevelünkkel. Júliusban vízitúrát szerveztünk, 
beszámolhatunk öt felújított turista útvonalról is, valamint a Csillagoségbolt-park előkészületeit bemutató 
kisfilm is elkészült. Kicsit előre ugrunk októberre és három programot is ajánlunk: Geotóp nap Szarvaskőben, 
vegetáriánus főző klub, valamint környezettudatos fejlesztések Várkúton. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- szeptember - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez történt júliusban: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízitúra a Poroszlói-medencében 

A júliusi túránk során a Tiszavalki medencét kerültük meg, Tiszafüredről indulva. Végigjártuk a 
Nagymorotvába vezető kanyargós, fákkal borított vízi ösvényt, eveztünk a Tisza-tó legfelső csatornáján, és az élő 
Tiszán is. A táj pedig - mint mindig - most is lélegzetelállító volt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ez történt augusztusban: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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. 

 

 

Megújult turistajelzések a Bükkben 

A Magyar Természetjáró Szövetség pályázatit támogatásával, Egyesületünk tagjainak munkájával a nyáron 
több turistaút jelzése is megújult térségünkben, összesen csaknem 22 km hosszan. 

Ezen útvonalak a következők: 

 kék háromszög jelzés Őr-kőre 

 zöld háromszög jelzés Három-kőre 

 piros jelzés Eger Várállomástól Várkútig 

 piros jelzés Bogácstól  Czakó-földig 

 piros jelzés Almártól Les-rétig 

  

 

 



  

Elkészült a Bükki Csillagoségbolt-park előkészületeit bemutató 

kisfilm 

 

A videó a Norvég Civil Alap pályázatának segítségével valósul meg. A projekt címe: A fényszennyezés 
problémájának széles körű megismertetése, és Csillagoségbolt-park létrehozásának előkészítése a 
Bükki Nemzeti Parkban.  

A projekttel kapcsolatban bővebb információ:  

http://bukkicsillagpark.hu 

Novák Richárd, projektmenedzser novakr@kaptarko.hu; tel.: 30/277-4970 

 

FFsuli pályázatok 

A Magyar Természetvédők Szövetsége a Friends of the Earth által koordinált projektek résztvevőjeként, az 
Európai Fejlesztési Évéhez (EYD2015) kapcsolódóan projektet valósít meg „School of Sustainability” néven 
(FFsuli).  

A pályázat keretében Egyesületünk októberben Vegetáriánus Főzőklubot indít a Govinda Étteremben, 
mellyel szeretnénk felhívni a figyelmet a túlzott húsfogyasztás káros hatásaira. Október 18-án pedig Várkúton a 
Dobó István Vadászházhoz komposzt toalettet építünk, és egy zöldség-gyümölcs aszalót készítünk. 

A programokon való részvétel feltétele rendezett tagsági díj 2015-re! 

 

  

http://bukkicsillagpark.hu/
https://vimeo.com/135265738


Októberre tervezett programjaink:  

Vegetáriánus Főzőklub indul októberben 

 

 

 
 

Kedves Tagtársunk! 

Tudtad, hogy napjainkban a klímaváltozás egyik okozója a túlzott húsfogyasztás? Szeretnél egy újabb 
lépést tenni a környezettudatosság felé? 

Csatlakozz októberben induló Vegetáriánus Főzőklubunkhoz, ahol nem csak beszélgetünk a témáról, 
de Pálok Péter szakács segítségével finom, egészséges, húsmentes recepteket is elkészítünk. 

A programsorozat mindössze 5 alkalomból áll, ne maradj le róla! 

A programok tervezett helyszíne, időpontja: 

Govinda Étterem - Eger, 2015. október-november 

Az első alkalom: 2015. október 8., csütörtök, 18:00 

A jelentkezéshez szükséges: 

Rendezett egyesületi tagság (belépési nyilatkozat kitöltése, éves tagdíj 1000 Ft) és Egészségügyi 
kiskönyv. 

Külön részvételi díj nincs. 

Jelentkezésed küldd el a poczikm@kaptarko.hu címre! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai 

Kaptárkő Egyesület 

 

 

Hálásan köszönjük az Európai Unió támogatását.  A 
rendezvényen elhangzó információkért és a 
kiadványok tartalmáért a szervezők felelősek és az 
nem egyezik meg feltétlenül az Európai Unió 
véleményével. Az Európai Unió nem felelős a 
rendezvényen kapott információkért. 

 

http://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/belepesinyilatkozat_ktke_2015.pdf
mailto:poczikm@kaptarko.hu


  
Környezettudatos fejlesztések a várkúti Dobó István Vadászházban 

 

 

 
 

Kedves Tagtársunk! 

Környezettudatos fejlesztéseket tervezünk a Dobó István Vadászházban, melyre ezúton 
meghívunk! 

Egy energiatakarékos és környezetbarát komposzt toalett építését tervezzük, melynek használatával 
vizet spórolunk, értékes humusz keletkezik, és teljesen szagtalan. 

Ráadásként egy sörösdobozokból álló napkollektoros aszalót is készítünk, mely segítségével természetes 
és egészséges élelmiszert raktározhatunk el a télre.  

A munkálatokhoz kétkezi segítséget kérünk Tőletek, az aszaló elkészítéséhez sörösdobozokat, és aki tud, 
hozzon magával a munkálatokhoz szükséges szerszámokat is. 

 

A tevékenység tervezett helyszíne, időpontja: 

Várkút, Dobó István Vadászház, 2015. október 18. vasárnap 

 

Az utazási költséget térítjük, és egy tál meleg ételt is kínálunk segítőinknek. 

A jelentkezéshez szükséges: 

Rendezett egyesületi tagság (belépési nyilatkozat kitöltése, éves tagdíj 1000 Ft rendezése). 

Jelentkezésed küldd el a poczikm@kaptarko.hu címre! 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Hálásan köszönjük az Európai Unió támogatását.  A 
rendezvényen elhangzó információkért és a 
kiadványok tartalmáért a szervezők felelősek és az 
nem egyezik meg feltétlenül az Európai Unió 
véleményével. Az Európai Unió nem felelős a 
rendezvényen kapott információkért. 

 

mailto:poczikm@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. 

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 

 

Geotóp nap Szarvaskőben 

Egyesületünk októberben szakvezetett túrát szervez a Geotóp nap keretein belül Szarvaskőbe, a Szarvaskői 
Földtani Tansövényre. 

Mi a Geotóp nap? A földtudományi értékek bemutatását szolgáló programsorozat, melyet a Magyarhoni 
Földtani Társulat ProGeo Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály és a Földművelésügyi Minisztérium 
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály koordinálásában hoztak létre. 

 
A túra a település központjából induló, 9 km hosszúságú körút földtani és felszínalaktani érdekességekkel, 

jura korú palából, valamint tenger alatti vulkáni kitörések bazaltjából és az egykori  tengerfenék üledékeiben 
megrekedt gabbróból felépülő terület szép feltárásaival találkozhatnak az érdeklődők. 

 
Időpont: 2015. október 3., szombat – 10:00 Találkozóhely, ideje: 9:30-kor Eger, Autóbusz Pályaudvar (Eger, 

Barkóczy utca) Indulás: 9:40-es kazincbarcikai autóbusszal Nehézség: könnyű Szükséges felszerelés: 

esővédő ruházat, túrabakancs, min. 1,5 l ivóvíz. Étkezés: egyénileg 

 

A túrára jelentkezni e-mailben lehetséges Póczik Mónikánál a poczikm@kaptarko.hu címen. 

 

A program ingyenes! 

mailto:poczikm@kaptarko.hu
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