
 

 

Júniusban szenzációs hírt kaptunk a Hungarikum Bizottságtól: a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra bekerült 
a Hungarikumok Gyűjteményébe, mely egyedülálló természeti jellege miatt kapta meg ezt az elismert címet. 
Ezzel egy időben indítottuk el a Jelvényszerző Túramozgalmunkat is, melynek segítségével ezt a kultúrtájat 
tudjátok felfedezni. De programok nélkül sem maradunk: újra csillagles lesz Felsőtárkányban a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság erdei iskolájában, a Töviskes-völgyben gyógynövényeket gyűjthettek Máthé Orsival, valamint 
három külföldi túrát ajánlunk számotokra. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- július - 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 júniusban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Denevérest az Érsekkertben 

Június 2-án szép számmal gyűltünk össze az esti félhomályban az Érsekkertben, hogy megfigyelhessük a 
városlakó állatok egy különleges fajtáját, a denevéreket. Ebben Gombkötő Péter a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
zoológiai referense volt segítségünkre, aki a patak felett kifeszített hálójával az este folyamán több kisebb és 
nagyobb testű denevért is sikeresen befogott. 

 

  

 

 

Gyógynövényismereti túra Bátorban 

Június 12-én vasárnap lezajlott első gyógynövényismereti és gyógynövénygyűjtő túra Bátor község határában. A 
foglalkozás keretében megismerkedtek a jelenlévők számos réti gyógynövénnyel, a határozás alapjairól is volt szó, 
nehogy hasonló növényekkel tévesszék össze mindennapi patikaszereinket. A következő alkalom 2016. július 
10-én, 8 órától a Töviskes-völgyben lesz. További információ a túráról a júliusi programjaink között. 

 

 

 

 

 

 
 



  

Hungarikum lett a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra 

A Hungarikum Bizottság 2016. június 17-ei ülésén újabb négy tétellel bővítette a Hungarikumok Gyűjteményét, 
köztük a kaptárkövekkel és a bükkaljai kőkultúrával. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter elmondta, hogy 
a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra egyedülálló természeti jellege miatt kapta meg a Hungarikum címet. 

Egyesületünk javaslatát előbb az Ágazati Értéktárba, majd a Magyar Értéktárba és végül a Hungarikumok 
Gyűjteményébe is elfogadták. 

A Bükkalja kistájcsoport kialakulása, természetföldrajzi fejlődése és geológiai felépítese alapján is hazánk 
sajátos, unikális tájegységei közé tartozik. A területen fellelhető morfológiai képződmények, geológiai 
képződmények és a sajátos tájkarakterre épülő egységes természeti – tájgazdálkodási és kultúrtörténeti rendszer 
kiemelkedő példát mutat a Hungarikumok Gyűjteménye természeti környezet kategóriájára. 

A bükkaljai kőkultúra magába foglalja a bükkaljai táj és az ott élő ember sajátos kapcsolatrendszerét, a kő, mint 
(építő)anyag jelentőségét a tájgazdálkodásban, a kőfaragó mesterséget, s azon belül a népi szakrális kőfaragó 
művészetet, a bükkaljai barlanglakásokat, kőbújókat, borospincéket stb. A bükkaljai kőkultúra – melynek a 
legarchaikusabb rétegét a kaptárkövek alkotják – tehát egy jól körülhatárolható hazai tájegységre jellemző, 
történelmi gyökerű, élő hagyományokkal rendelkező, összetett természeti-tájgazdálkodási-kulturális rendszer, 
amelynek kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánítása azért is indokolt, mert megfelel a 2012. évi XXX. törvényben 
szereplő nemzeti érték definíciójának az alábbi kritériumok alapján: 

 a riolittufa-képződmények és a kőkultúrát alkotó emberi alkotások szervesen kapcsolódnak a magyar 
tájhoz; 

 „nemzetünk történelme során megőrzött anyagi, természeti érték”-nek tekinthetők; 

 a kaptárkövekhez és az egyéb örökségelemekhez számos „nemzetünk történelme során felhalmozott 
szellemi érték” kapcsolódik (néphagyományok és mondák, a kaptárkövek kutatása és annak 
eredményei); 

 a kaptárkő „a tájhoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, 
tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról”(a kaptárkövek esetében 
időbeli eltéréssel több, különböző módon kapcsolódó kultúra, közösség). 

 

  

 

 

 



  

Lezajlott a POLAR Kaptárkövek Teljesítménytúra és Trail 

2016. június 18-19-én került megrendezésre a VIII. Kaptárkövek Teljesítménytúra három távon – 15, 30 és 55 km-
en – és a IV. Kaptárkövek Trail két távon – 15 és 30 km. A kétnapos rendezvényen összesen 338 fő vett részt, a 
teljesítménytúrán 198-an, a trailen 140-en. A több, mint 30 °C-os hőség minden résztvevőt nagy kihívás elé állított. 

A Kaptárkövek Trail dobogósai: 

15 km – nők: 

1. Németh Luca 

2. Pálos Zsófia 

3. Tarnai Emese 

30 km – nők: 

1. Tiricz Irén 

2. Balázs Eliza Adrienn 

3. Vincze Petra 

15 km – férfiak: 

1. Dalos Máté 

2. Tóth Norbert 

3. Pelsőczy Attila 

30 km – férfiak: 

1. Tugyi Levente 

2. Németh Csaba 

3. Beda Szabolcs 

 

Köszönjük támogatóinknak, a POLAR Hungary munkatársainak és mind a 45 fő önkéntesnek áldozatos 
munkáját, akik nélkül az esemény nem valósulhatott volna meg! 

Találkozzunk jövőre is! 

  

  

  

 
 

 



Júliusra tervezett programjaink 

 

  

 

Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban 

 

Júliusban ismét csillagfényes tanösvény program 
lesz Felsőtárkányban a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság és a Kaptárkő Egyesület közös 
szervezésében. Az est folyamán lehetőség nyílik több 
millió fényévre lévő galaxisok, és a Tejútrendszer 
látnivalóinak megtekintésére. A 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! 

További információ a programról: 
www.bukkicsillagpark.hu 

 

Gyógynövényismereti túrák – 2. alkalom 

Napjainkban a gyógynövények iránti érdeklődés 
világszerte, hazánkban pedig különösen 
nagymértékben növekszik. Szaporodik mind a 
gyógynövénygyűjtők, mind pedig a gyógyteákat 
fogyasztó közönség tábora. A gyógyszeripar is egyre 
gyakrabban fordul a gyógynövényvilág szinte 
kimeríthetetlen forrásaihoz. A Kaptárkő Egyesület 
2016-ban havonta egy alkalommal júniustól októberig 
Gyógynövényismereti túrákat szervez Eger és környéki 
gyűjtőhelyekre, hogy szélesebb körben megismertesse 
a szabadban megtalálható gyógynövényeket. 4 
alkalommal terepi foglalkozások lesznek, valamint 1 
alkalommal tartósításukról, felhasználásukról lesz szó, 
az idényjellegű gyógynövényeket felhasználva. A túrák 
10-15 fős csoportban zajlanak majd. 

A túrákat Máthé Orsolya fogja tartani. A második 
alkalom 2016. július 10-én, vasárnap lesz 

megtartva.  

További információ és jelentkezés: 

domboroczkyd@kaptarko.hu 

 

 
 

 
 

http://www.bukkicsillagpark.hu/


Augusztusi programunk  

Via ferrata a Rax-Alpokban, kezdőtől a haladó szintig (aug. 19-21.) 

Helyszín: A közeli Rax-Alpok és a még közelebbi Hohe Wand az Alpok keleti nyúlványai, látványos mészkő 
sziklákkal, ahol – Bécs közelségének köszönhetően – már a 19. sz. második felében megindult a turizmus, és itt 
építetté a világ első sport célú kletersteigjeit (via ferrátáit) is. 

Szállásunk a felújított Weichtalhausban lesz, a Schwarzach-patak szurdokában. Innen könnyedén elérhetőek 
a Rax legszebb ferrátái. A szálláson emeletes ágyakon („matracláger”) alszunk, ahova érdemes hozni egy vékony 
hálózsákot, mert bár pokrócok vannak, de a menedékházak szokása szerint ágynemű nincs. 

Program - részletes program az alábbi linken olvasható: http://goo.gl/17qjEK  

1. nap: utazás és a Hoche-Wand sziklavonulatai 

2. nap: Rax-fennsík és a Haidsteig 

3. nap: Rax-Alpok és az ördög fürdőszobája 

Felszerelés: Via Ferrata szett szükséges (sisak, beülő, kantár) melyeket tudsz egyesületünknél is bérelni. 
Emellett fontos egy jól bejáratott túrabakancs, víz és szélálló ruházat (esődzseki), és a kényesebb kezűeknek egy 
ferrátás kesztyű (egy ujjak nélküli erősebb kesztyű, amit tudsz venni olcsóbban munkavédelmi boltban is) – bár 
az itteni klettersteig utak jól karbantartottak. 

Utazás: a kiutazás saját autókkal történik, melyeknek összeszervezésében segítünk. Alapból egy kisbusszal 
utazunk, ahol igény szerint az első 8 jelentkezőnek van hely. 

Létszám: 8-12 fő 

Jelentkezési határidő: július 10. vasárnap (a jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik aktívvá) 

Jelentkezni: kleindavideger@gmail.com 

Részvételi díj:  

 egyesületi tagoknak: 18 500 Ft 

 nem egyesületi tagoknak: 22 500 Ft 

 

  

 

 

http://goo.gl/17qjEK


Szeptemberi programunk  

Jungfrau és Mönch négyezresein – szeptember 3. – 10. 

A helyszín az Alpok jégszekrénye, a Berni-Alpok. Itt emelkedik a három legendás négyezres, az Eiger, a 
Jungfrau, és a Mönch, melyből a két utóbbit mi is megmásszuk. Innen indul az Alpok legnagyobb jégára – a majd’ 
25 km hosszú Aletsch-gleccser – melyen napokat túrázunk. 

Program – részletes program az alábbi linken olvasható: http://goo.gl/nwr0eV  

1. nap: utazás, Fieschertal – kemping 

2. nap: Fiescheralp, Aletsch-gleccser, Konkordia hütte 

3. nap: Konkordia hütte, Aletsch-gleccser, Mönchsjoch-hütte 

4. nap: Mönchsjoch-hütte, Jungfrau csúcs, Mönchjoch-hütte 

5. nap: Mönchjoch-hütte, Mönch csúcs, Mönchjoch-hütte, Konkordia hütte 

6. nap: Konkordia hütte, Fiescheralp - levonó, Fieschertal – kemping 

7. nap: Utazás haza 

Utazás: saját autókkal utazunk, telekocsi rendszerben. Az autók összeszervezésében segítünk, illetve igény 
esetén van lehetőség közös utazásra, kisbusszal. A túravezető részére egyik autóban kell helyet biztosítani. 

Létszám: 4-8 fő 

Túrák nehézsége: Nehéz hegymászótúra, nehéz gyalogtúrákkal. 

Felszerelés: nagyon fontos, hogy megfelelő felszerelés hiányában ne is vágjunk neki a hegynek!  

 Lábbeli: mindenképp olyan bakancs szükséges, amire tudunk hágóvasat erősíteni. Ez egy vízálló, meleg 
és elég merev talpú bakancs legyen. Hozz kamáslit is! Nyári trekking bakancsban ne indulj el! 

 Ruházat: 3000 m fölött téli felszerelés szükséges! Célszerű a könnyű, szellős ruházat. Szükséges egy 
vízálló, lélegző dzseki, meleg, réteges aláöltözet, szintén lélegző-vízálló nadrág és aláöltözet, sapka és 
legalább két pár kesztyű! 30 faktoros naptejet, és UV-szűrős  napszemüveget, hiszen a havas felszínről 
visszaverődő napsugárzás átmeneti látáskárosodáshoz (hóvakság) és durva leégéshez is vezethet! 
Szükséges egy derékalj (polifoam) és egy meleg, 3 évszakos hálózsák (legalább 0 °C-ig legyen jó).  

 Technikai felszerelés: 1 db jégcsákány (túracsákány), 1 pár hágóvas, 1 db beülő, 2 db HMS (vagy más 
csavaros) karabiner, 1 db sisak. Ezeket a felszereléseket – amennyiben nem rendelkezel mindennel – 
tudunk biztosítani. 

Szállás: kempingben , menedékházakban alszunk 

Részvételi díj: 

 egyesületi tagoknak: 85 000 Ft,  

 egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek: 98 000 Ft. 

 A befizetés két részletben is történhet: előleg 65 000 Ft, utólag 20 000 Ft / 33 000 Ft. 

Jelentkezési határidő: 2016. július 10. Jelentkezésed a részvételi díj befizetésével válik aktívvá. Ez fontos, 
mert a menedékházakban a szállást jóval előre le kell foglalni, és a szállásdíjat kifizetni részükre. 

Jelentkezni a kleindavideger@gmail.com e-mail címen! 

  

 

 

http://goo.gl/nwr0eV


Októberi programunk 

  

Duna-delta - október 1-9. 

Helyszín: A Duna-delta Európa utolsó nagy ősmocsara. Itt a Duna három ágra szakad, és az övzátonyok, 
lefűződött morotvák, kisebb-nagyobb tavak közt kanyarog, és ritka élővilágot éltet: főleg így ősszel, a 
madárvonulás csúcsán látványos. 

Program - részletes program az alábbi linken olvasható: http://goo.gl/oFd21O  

1. nap: utazás – Menes-szurdok – Ógerlistye 

2. nap: utazás a Duna-deltába 

3. nap: kenutúra - Szent György-ág és a Szulinai-ág, Litkov-csatorna 

4. nap: kenutúra - homokdűnék 

5. nap: kenutúra – Crisan, Huszonhármas Mérföldkő település 

6. nap: kenutúra - Sontea-csatorna, Fortuna-tó, Gorgova 

7. nap: Gorgova – Nufaru – Babadag – Enisala vár – Histria romjai - Fekete-tenger 

8. nap: Dobrudzsa-szurdok, Cserna-völgy, Herkulesfürdő 

9. nap: hazautazás 

Szállás: kemping, panzió, vadkemping 

Felszerelés: Minden, ami egy kisebb gyalogtúrákkal tarkított vízitúrához szükséges: víz és szélálló ruházat, 
meleg ruha, de a fürdőruhát se felejtsd otthon. Kempingfelszerelés, sátor, hálózsák, polifoam, evőeszközök, 
gázfőző, fejlámpa (tartalékelemmel), vízálló hordó a kenukba. 

Étkezés: önellátó, de lesz alkalom bevásárolni az út során a Duna-deltára, ugyanis ot nem igazán tudsz 
vásárolni semmit. 

Utazás: a kiutazás saját autókkal történik, melyeknek összeszervezésében segítünk. Alapból egy kisbusszal 
utazunk, ahol igény szerint az első 8 jelentkezőnek van hely. 

Létszám: 8 fő 

Jelentkezési határidő: augusztus 1. hétfő A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik aktívvá. 

Jelentkezés: kleindavideger@gmail.com e-mail címen 

Részvételi díj: 

 egyesületi tagoknak: 74 000 Ft 

 nem egyesületi tagoknak: 82 000 Ft 

 Az ár tartalmazza az utazást, a szervezést, a szállásokat és a kenubérlést. 

 

  

 

 

http://goo.gl/oFd21O
mailto:kleindavideger@gmail.com


 
Július 

9. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban – 
csillagmegfigyelés 

10. Gyógynövényismereti túrák – 2. alkalom 

20.-24. Vízitúra – Szigetköz 

Augusztus 

12.-14. Vízitúra – Dunakanyar 

13. Night Ride a Bükkben – kerékpáros túra 

13. Csillagászat - Perseidák – meteorles és 
csillagászati bemutató Felsőtárkányban 

19.-21. Rax-Alpok, via ferrata 

Gyógynövényismereti túrák – 3. alkalom 

Szeptember 

3.-4. Tisza-tó kerülés gyalog 

3.-10. Jungfrau és Mönch négyezresein 

8. Egri Zöld Kör előadás 

10. Kerékpártúra 

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

Gyógynövényismereti túrák – 4. alkalom 

Október 

1.-9. Duna-delta 

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 

Gyógynövényismereti túrák – 5. alkalom 

November 

10. Egri Zöld Kör előadás 

27. Gyalogtúra 

December 

8. Egri Zöld Kör előadás 

17.-18. Évzáró 

26. Gyalogtúra 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 


