
 

 

 

Tavaly februárban alapfokú gombaismereti tanfolyamot szerveztünk, mely igen nagy sikert aratott, ezért a 
folyamatos érdeklődésre való tekintettel idén ismét elindítjuk 8 elméleti és 6 gyakorlati foglalkozással. Ezen kívül 
találkozhattok velünk áprilisban az Érsekkertben, a Föld Napja rendezvényen, túrázhattok velünk a Cserépváralja 
környéki kaptárkövekhez, és Egerszalókra a barlanglakásokhoz. De ha a távoli galaxisokat és a Tejutat is szeretnéd 
megtekinteni, akkor Felsőtárkányba invitálunk egy csillagfényes tanösvény sétára. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- április - 

 

 

 

 

  

 

 

 

Egyéb: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adó 1% a természet védelméért  

Amennyiben egyetértesz céljainkkal, támogasd munkánkat az adód 1%-ának felajánlásával. Neked nem kerül 
semmibe, de sokat segíthetsz vele. Akkor is, ha szerinted az csak pár forint, nekünk nagyon is számít. Köszönjük 
szépen, ha mellettünk döntesz! Az adó 1% felajánlásának határideje 2016. 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://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/szja_1_nyilatkozat_kaptarko.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! 

 

 

 

 

http://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/szja_1_nyilatkozat_kaptarko.pdf


Ez történt márciusban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Barangolás a Tarnai Tájvédelmi Körzetben 

A márciusi túra egy különleges, alig ismert vidékre, az érintetlen Tarna-vidéki erdőrezervátumba kalauzolta az 
érdeklődőket. Az esős idő ellenére a 20 km-es túra során gyönyörű, vadregényes utakon sétálhattak a túratársak. 

 

  

Várkúti környezettudatos fejlesztések 

A program során két, a környezetbarát életmódot elősegítő berendezést barkácsoltunk. Az egyik a zöldségek 
és gyümölcsök tartósítását biztosító, villamos áramot nem igénylő aszaló. Nem kell többé befőzni, ahol a 
vitaminok egy része elveszik, se fagyasztani, amely meglehetősen környezetterhelő, és a tartósítószerektől is 
teljesen megszabadulhatunk. Másik berendezésünk a szennyvíz kezelésének környezetbarát módjára hívja fel a 
figyelmet, mellyel nem csak energiát és vizet tudunk spórolni, de használatával értékes humusz is képződik. Ezért 
komposzt toalettet építettünk. Köszönjük önkénteseinknek a munkát! 

  

 

 

 

 



Áprilisra tervezett programjaink: 

 

 

  

 

Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Kaptárkő 
Egyesület közös szervezésében 2016. április 16-án, 
derült égbolt esetén este 8 órától csillaglest tart 
Felsőtárkányban. Az est folyamán lehetőség nyílik 
több millió fényévre lévő galaxisok, és a Tejútrendszer 
látnivalóinak megtekintésére. Továbbá égi kísérőnk, a 
Holdon kívül a „bolygók királyának” is nevezett Jupiter 
felhősávjait is szemügyre venni. E fő látnivalók mellett 
megnézzük az égboltra „száműzött” baglyot, melyet a 
rövid, 1 km-es éjszakai tanösvénybejárás közben is kis 
szerencsével láthatunk majd. Az eseményre várunk 
minden érdeklődőt! 

Időpont: 2016. április 16., szombat 20:00 

Helyszín: Nyugati Kapu Látogatóközpont (3324 
Felsőtárkány, Ifjúság u.34/1) 

Részvételi díj: 500 Ft (helyszínen fizetendő) 

Jelentkezés: Novák Richárd, novakr@bnpi.hu e-
mail címen. 

További információ a programról:  
www.bukkicsillagpark.hu 

 

 

 

Föld Napja az Érsekkertben 

 

2016-ban is csatlakozunk a Föld Napjához, melyet 
hagyományosan az Érsekkertben tart meg Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Programjaink között az ovisok környezetismereti 
társasjátékokkal játszhatnak, az iskolások Kaptárkő 
totót tölthetnek ki, valamint az idei évben az 
újrahasznosításra hívjuk fel a figyelmet. Ehhez 
kapcsolódóan olyan hétköznapi tárgyakat mutatunk 
be és készítünk el közösen, melyeket használt vizes 
PET palackokból és tejes dobozokból hozunk létre. 

Várunk minden óvodást és iskolást sátrunknál! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novakr@bnpi.hu
http://www.bukkicsillagpark.hu/


  

Gyalogtúra Egerszalókra 

Áprilisban Egerből a Szépasszony-völgyön keresztül gyalogolunk át Egerszalókra. A túra során érintjük a Pap-
hegyet, a Kis-és Nagy-Rózsást Eger határában, ahonnan tiszta időben a bükki kövek vonulatára pazar kilátás tárul 
elénk. A csodás panoráma után, leereszkedünk a Laskó-völgyébe, az egerszalóki tóhoz, majd Egerszalók 
barlanglakásait és a Sáfrány kertet tekintjük meg. 

 
Eger – Szépasszony-völgy – Rózsás – Laskóvölgyi-víztároló – Egerszalóki Barlanglakások és Sáfrány Kert 

Időpont: 2016. április 24., vasárnap Táv: 10 km Nehézség: könnyű Időtartam: 6 óra Találkozóhely: 8:50, Eger, 

Eszterházy téren a Líceum előtt Indulás: 9 óra Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák, esővédő 

ruházat, min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés: egyénileg Részvételi díj: 200 Ft/fő Költségek: barlanglakás belépődíj, 

buszjegy /egyénileg fizetendő/ Egerszalók – Eger (250 Ft felnőtt/ 125 Ft diák) 

Jelentkezési határidő: 2016. április 22., péntek 20:00! 

Túrára jelentkezés név és telefonszám megadásával lehetséges Domboróczky Dalmánál, a 

kaptarkoegyesulet@gmail.com e-mail címen. 

 

Indul a gombaismereti tanfolyam 

 

 

 

 



Egyéb: 

 

 

  

Új irodába költöztünk 

Az új elérhetőségünk: Dobó tér 6/A 3. emelet 9. ajtó. 
Napközben nagyrészt itt tartózkodunk, de mielőtt 
jönnétek, írjatok a kaptarkoegyesulet@gmail.com 
címre egyeztetés céljából. 

 

 

 

 

Cseresznyevirágzás ünnepe Szomolyán 

 

A falu nevezetessége a szomolyai fekete cseresznye, 
amely nagyon ízletes, sötét bordó húsú, korán érő és 
virágzó cseresznyefajta. A gyümölcs az utóbbi időben 
egyre nagyobb szerepet kap a falu életében, ezért a 
cseresznyefák virágzását egy új ünneppel köszöntik, 
melynek keretében első ízben kerül megrendezésre a 
futóversenyt. 

A futóverseny helyett gyalogtúrán is részt lehet venni, 
továbbá esz falusi termékek vására és ízletes 
gasztronómiai kínálat, és mivel az egri borvidékben 
helyezkedik el a település, így finom szomolyai borokat 
is meg lehet kóstolni. 

További információ: 
www.facebook.hu/szomolyaidegenforgalmaertegyesulet 

 

POLAR Kaptárkövek Teljesítménytúra 

2009-től kezdődően, idén már nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Kaptárkövek Teljesítménytúra, 
mely a túrázók körében kevésbé ismert Bükkalja vidékét járja be. A túra a tavalyi 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. 

Bővebb információ a teljesítménytúráról: http://www.kaptarko.hu/index.php/148-polar-kaptarkovek-
teljesitmenytura  

Nevezés a teljesítménytúrára: http://goo.gl/forms/v5LeabnQGT 
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Április 

16. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban – 
csillagmegfigyelés 

16.-17. Barlangtúra a Gömör-Tornai-karszton I. 

22. Föld napja az Érsekkertben  

23. Kaptárkő túra Cserépváralja környékén – Baráz 
Csaba (BNPI) 

24. Gyalogtúra Egerszalókra 

22.-24. Vízitúra - Bodrog-ártér  

30- máj. 1. Barlangtúra a Gömör-Tornai-karszton II. 

Május 

8. Gyalogtúra 

9. Merkúr átvonulás a Dobó téren – csillagászati 
bemutató 

12. Egri Zöld Kör előadás 

22. Tisza-tó kerülés kerékpárral 

28. Vízitúra – Tisza-tó, Poroszló 

 

Június 

5. Kerékpártúra - Családi tekergés Felsőtárkányba 

11. Gyalogtúra szingliknek 

11. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban - 
csilagmegfigyelés 

18. Kaptárkövek Teljesítménytúra 

19. Kaptárkövek Trail 

 

Július 

9. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban – 
csillagmegfigyelés 

16.-17. Kerékpártúra – Ipoly-menti tekergés 

20.-24. Vízitúra – Szigetköz 

27. – aug. 11. Lappföld 

Augusztus 

12.-14. Vízitúra – Dunakanyar 

13. Night Ride a Bükkben – kerékpáros túra 

13. Csillagászat - Perseidák – meteorles és 
csillagászati bemutató Felsőtárkányban 

Szeptember 

3.-4. Tisza-tó kerülés gyalog 

8. Egri Zöld Kör előadás 

10. Kerékpártúra 

24. 28. Természetjárók Napja – Bánya-hegy – 
Szilvásvárad túra 

 

Október 

8. Te szedd a Kéken! 

9. OKT túra az Országos Kékkör napja alkalmából 

13. Egri Zöld Kör előadás 

16. Kerékpártúra – Szüreti tekergés 

29.-31. Bükkaljai Vándortúra 

 

November 

10. Egri Zöld Kör előadás 

27. Gyalogtúra 

 

December 

8. Egri Zöld Kör előadás 

17.-18. Évzáró 

26. Gyalogtúra 

 

  

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 


