
 

 

 

Tombol a nyári szünet és a nyári szabadságok ideje, de most sem maradtok programok nélkül. Augusztus a 
hullócsillagok, a Perseida meteorraj hónapja. Ennek apropóján Felsőtárkányban tartunk meteor lest. De 
folytatódik a nyár elején indított gyógynövényismereti túrasorozat is, melynek keretében a nyári gyógynövények 
felhasználásáról, tartósításáról lesz szó. Végül egy októberi programot is ajánlunk a Dunántúlra, a Krisna-völgybe. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- augusztus - 

 

 

 

 

  

 

 

 

Egyéb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez történt májusban: 

 

 

 

 

 

 

Jelvényszerző túramozgalom a Bükkaljai Kő-út mentén 

Örömmel jelentjük, hogy elindítottuk első jelvényszerző túramozgalmunkat! 

A helyszín nem is lehetne más, mint a Bükkalja, a téma pedig a kőkultúra. A 16 állomásos út során a legszebb 
kaptárköveket, pincéket, barlanglakásokat kell felkeresni, de lesznek más érdekességek is: szurdok, kőtemplom, 
felhagyott kőbánya, vagy épp a "Csúnyamunka". 

A helyszíneken található kódok lejegyzése és elküldése után a sikeres teljesítők a Bükkaljai Kő-út jelvénnyel 
gazdagodnak. 

A részletes leírást tartalmazó igazolófüzet irodánkban (3300 Eger, Dobó tér 6/A 3./9.) előre egyeztetett 
időpontban, későbbiekben további helyszíneken is beszerezhető lesz. Ára 1500 Ft, amely már tartalmazza a jelvény 
árát és a postaköltséget is. 

 

 
 

 

 

 

http://bukkalja.info.hu/index.php/jelvenyszerzo-turamozgalom


Ez történt júliusban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Csillagászati bemutató Felsőtárkányban 

Július 9-én, Felsőtárkányban közel 30 résztvevő volt kíváncsi a csillagos égboltra. Az érdeklődők a Bábakalács 
Erdei Iskolában távcsöves bemutatóm vettek részt, ahol távoli galaxisokat és csillagokat láthattak, valamint szabad 
szemmel láthatták a Tejútrendszert, melyet a városi fényszennyezés miatt sajnos már nem látni akárhonnan. 

  

 

 

Gyógynövényismereti túra a Töviskes-völgyben 

Július 10-én, vasárnap folytatódott a gyógynövényismereti és gyógynövénygyűjtő túra Eger határában. A 
foglalkozás keretében megismerkedtek a jelenlévők számos réti gyógynövénnyel és a határozás alapjairól is volt 
szó, nehogy hasonló növényekkel tévesszék össze mindennapi patikaszereinket. 

 

 
 

 

 



  

„Közel a természethez” projekt az 50 órás közösségi szolgálatot 

teljesítő diákoknak 

A DM Kft. 2016-ban az „Együtt egymásért” pályázat keretében országosan 10 projektet támogat. Ebbe válogatták 
be Egyesületünk „Közel a természethez” című projektjét, mely a középiskolás diákoknak ad lehetőséget az 50 óra 
közösségi szolgálat Egyesületünknél történő hasznos letöltésére. 

Véleményünk szerint a természetet megismerni nem az iskolapadban, hanem kint, az élő természetben lehet 
igazán. A közösségi szolgálatot teljesítő tanulók bevonásával tanösvények és turistautak fejlesztését végezzük el, 
valamint ismeretterjesztő terepi előadásokon és túrákon vehetnek részt. Ezáltal környezettudatosságra és szociális 
érzékenységre neveljük őket. 

Ehhez a projekthez várjuk középiskolák jelentkezését, akik együttműködést szeretnének kötni az Egyesülettel, 
hogy iskolájuk diákjai kapcsolódni tudjanak a projekthez, valamint teljesíteni tudják az 50 óra közösségi 
szolgálatot. 

Információkérés és tájékoztatás az info@kaptarko.hu e-mail címen kérhető. 

 

 

 

2016-ban megújuló turistajelzések a Bükkben 

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) 2016-ban meghirdetett pályázatán Egyesületünk 53,6 km turistaút 
felújítására nyert támogatást. A többségében a Bükkalján megújuló jelzések mellett a Bükk-fennsíkon is felújításra 
kerülnek jelzések. 

Az alábbi útvonalak jelzései fognak megújulni: 

• Kálmán-rét - Cserepes-kő - Z négyzet 

• Tölgyes-orom-alja – Őserdő - Z 

• Őr-kő-rét - Faktor-rét - K + 

• Őr-kő-rét - Péter út - P 

• Szőlőcske – Halyagos - S + 

• Szőlőcske - Bükkös-tető - P + 

• Cserépfalu – Látogatóközpont - K + 

• Bogács – Baglyos -P + 

• Cserépfalu - Nagy-Farkas-kő - S 

• Cserépfalu - Bükkös-völgy - S 

• Eger - Tinódi tér - S 

• Attila-kút - Novaji-kunyhó - S kör 

• Szomolya - Rét-oldal - P háromszög 

• Barát-völgy - Tárkányi-orom - S + 

• Király-rét - Czakó-föld - P + 

• Bíróné rétje - Vigyorgó oldal - K + 

• Czakó-föld – Szomolya – P 

•      Bogács – Cserépváralja – P 

 

 

 

 

mailto:info@kaptarko.hu


Augusztusra tervezett programjaink 

 

 

  
Perseidák meteorraj megfigyelése Felsőtárkányban 

 

Augusztus a hullócsillagok hónapja. Az év ezen 
időszakában, egészen pontosan augusztus 13-14. 
éjszakáin látványos hullócsillagokat figyelhetünk meg 
a városoktól távol. A jelenség kapcsán vetítettképes 
előadással, távcsöves csillagászati bemutatóval és 
tábori ágyakról nézhető meteor lessel kedveskedünk a 
hozzánk ellátogatóknak. 

Az est folyamán lehetőség nyílik több millió 
fényévre lévő galaxisok, a Naprendszer néhány 
bolygójának és a Tejútrendszer látnivalóinak 
megtekintésére.  E fő látnivalók mellett megnézzük az 
égboltra „száműzött” baglyot is, illetve csillagképeket 
határozunk. 

 

Gyógynövényismereti túrák – 3. alkalom 

Az első két alkalommal terepen megismert 
gyógynövények tartósításának módszereit ismertetjük 
az előadáson. A legegyszerűbb, házilag is elkészíthető 
teák, különböző kivonatok előállításának alapjait 
mutatjuk be, természetesen a felhasználás 
tudnivalóival együtt. 

Az előadást Máthé Orsolya (Banya-Tanya 
Alapítvány) fogja tartani.  

A harmadik alkalom 2016. augusztus 4-én, 
csütörtökön lesz megtartva 18 órától a Civil Ház 
nagytermében (Bajcsy-Zs. u. 9.).  

További információ és jelentkezés: 

domboroczkyd@kaptarko.hu 

 

 
 

 



Októberi programkínálatunk 

  

Látogatás a Krisna-völgybe 

 
Október első hétvégéjén látogatást teszünk az ökológiai gazdálkodásáról is híres Krisna-völgybe, Somogyvámosra. 

Ellátogatunk a Zselici Csillagoségbolt-parkba, ahol derült égbolt esetén éjszakai gyalogtúrán és távcsöves 

bemutatón veszünk részt. Az őszi madárvonulást kihasználva a Kis-Balatonnál szakvezető segítségével 

ismerkedünk meg a fokozottan védett terület madárvilágával, a fészkelő és átvonuló fajokkal egyaránt. 

Időpont: 2016. október 1-2. 

Utazás: bérelt autóbusszal 

Szállás: Krisna Völgy Vendégház, Somogyvámos 

Indulás: szombat reggel 7 órakor (több beszállási lehetőséggel Egerben és útközben). Érkezés Egerbe vasárnap, a 

kora esti órákban. 

Részvételi díj: 22 500 Ft (18 fő esetén, bérelt autóbusszal) 

Az ár tartalmazza: az utazás költségét, a szállást egy éjszakára, a belépőjegyek díjait, a szombati ebédet, vacsorát 

és a vasárnapi reggelit. 

Előzetesen befizetendő: 5.000 Ft 

Jelentkezési határidő: szeptember 4. vasárnap 24:00 

További információ és jelentkezés: info@kaptarko.hu 

A részletes program megtalálható a www.kaptarko.hu honlapon. 

  

 

 

http://www.kaptarko.hu/


 

 

Augusztus 

4. Gyógynövényismereti túrák – 3. alkalom 

12.-14. Vízitúra – Dunakanyar 

13. Csillagászat - Perseidák – meteorles és 
csillagászati bemutató Felsőtárkányban 

19.-21. Rax-Alpok, via ferrata 

Szeptember 

4. Kerékpártúra Felsőtárkányba 

3.-10. Jungfrau és Mönch négyezresein 

8. Egri Zöld Kör előadás 

18. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 

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

Gyógynövényismereti túrák – 4. alkalom 

 

Október 

1.-2. Látogatás a Krisna-völgybe 

1.-9. Duna-delta 

8. Te szedd a Kéken! 

9. OKT túra az Országos Kékkör napja alkalmából 

13. Egri Zöld Kör előadás 

15. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 

16. Kerékpártúra – Szüreti tekergés 

29.-31. Bükkaljai Vándortúra 

Gyógynövényismereti túrák – 5. alkalom 

 

November 

10. Egri Zöld Kör előadás 

13. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 

27. Gyalogtúra 

 

 

December 

8. Egri Zöld Kör előadás 

11. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 

17.-18. Évzáró 

26. Gyalogtúra 

 

  

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 


