
 

 

Ha június, akkor POLAR Kaptárkövek Teljesítménytúra és Trail. Idén is megrendezésre kerül a Egyesületünk 
már hagyományos versenye, mely az Almagyar-Érseki Szőlőbirtokról rajtol. A távok útvonala több helyen is 
változott és új kaptárkő-csoportokat is érinteni fog mindegyik. De nem csak teljesítménytúrával várunk 
Benneteket júniusban: csillaglesre invitálunk Titeket Felsőtárkányba, gyógynövényismereti túrát, hagyományos 
zöldség- és gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos klubfoglalkozást és "családi tekergés" kerékpáros túrasorozatot 
indítunk. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- június - 

 

 

 

 

  

 

 

 

Egyéb: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez történt májusban: 

 

 

 

 

 

 

POLAR Kaptárkövek Trail és Kaptárkő Teljesítménytúra  

2009-től kezdődően, idén már nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Kaptárkövek Teljesítménytúra, 
valamint a 4. Kaptárkövek Trail, mely a túrázók körében kevésbé ismert Bükkalja vidékét járja be. A távok jól 
jelzett, felújított útvonalakon haladnak. 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 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.  

 

Teljesítménytúra időpont: 2016. június 18. szombat 

Előnevezés: 2016. június 12. 

Távok: Kaptárkövek 55, Kaptárkövek 30, Kaptárkövek 17 

Bővebb információ a teljesítménytúráról: 
http://goo.gl/VfPbQQ  

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

 

 

Trail időpontja: 2016. június 19. vasárnap 

Távok: Kaptárkövek Trail 30, Kaptárkövek Trail 15 

Bővebb információ a Trailről: 
http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu 

 

 

 

 

 

http://www.kaptarko.hu/index.php/114-polar-kaptarkovek-55
http://www.kaptarko.hu/index.php/115-polar-kaptarkovek-30
http://www.kaptarko.hu/index.php/116-polar-kaptarkovek-10-merfold
http://goo.gl/VfPbQQ
http://goo.gl/forms/v5LeabnQGT
http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu/polar-kaptarkovek-trail/
http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu/polar-kaptarkovek-15/
http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Merkúr-átvonulás Egerben 

Május 9-én Merkúr-átvonulást figyelhetünk meg hazánk teljes területéről. A jelenség alkalmából távcsöves 
megfigyelést tartottunk a Dobó téren az Egri Csillagászok segítségével. Az idő nem volt felhőtlen, de hosszabb-
rövidebb időre azért előbújt a Nap, így a szerencsésebbek láthatták a Merkúr átvonulását a nap korongja előtt, 
amely az idei év különleges csillagászati jelensége volt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  
Egri Zöld Kör – Társadalmi konfliktusok kezelése, együttélés a 

farkasokkal  

Májusi Zöld Kör előadásunkon egy országosan és nemzetközi szinten is ismert állatkoordinátor, Szilágyi István 
látogatott el hozzánk a Veresegyházi Medveotthonból. A bükki farkasok népszerűsítésével kapcsolatban hívtuk 
meg, és a farkasokkal való saját tapasztalatairól mesélt a közönségnek. Ismertette a farkasok hazánkba való 
visszatérésének okait, illetve az európai helyzetet. Mit érdemes tudni a viselkedésükről, életükről, és jelenleg 
milyen társadalmi megítélésük van. Röviden bemutatta a Medveotthon célját és tevékenységét, az ott végzett 
munkáját. 

A nyári szünetet követően szeptemberben folytatjuk újra az Egri Zöld Kör előadássorozatot. 

 

  

 

Egerszalókra túráztunk 

Május utolsó szombatján Egerből Egerszalókra kirándultunk kisebb csapatban. A könnyű túra során érintettük 
a Szépasszony-völgyet, az Egerszalóki-víztárolót, a szalóki Barlanglakásokat, valamint Tőgyi Balázs körbevezetett 
bennünket a Sáfrány-kertben is. A napot a „Sódomb” megtekintésével zártuk. 

A következő gyalogtúrával szeptemberben várunk Benneteket. 

  

 

Körbetekertük a Tisza-tavat 

 

A Kerékpáros szakosztály megtartotta első túráját. A 
közkedvelt Tisza-tavat választottuk első 
túrahelyszínnek, melyet a tó körül húzódó gáton 
tekertünk körbe. A Heves Megyei Természetbarát 
Szövetség jelvényszerző túramozgalmát is 
teljesítettük. Következő kerékpáros programunk 
június 26-án, vasárnap lesz. Bővebben a júniusi 
programok között olvashattok róla. 

 

 

 



Júniusra tervezett programjaink: 

 

 

  

 

Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban 

 

 

Júniusban 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 

 

Családi tekergés Felsőtárkányba 

A Kaptárkő Egyesület Kerékpáros szakosztálya új túrasorozatot indít, amely a „Családi tekergés” elnevezést 
kapta, mely júniustól augusztusig lesz havonta egy alkalommal megtartva. Ezen kerékpártúrákra családokat 
várunk, hogy közösen mozduljanak ki a városból és megismerjék Egert és környékét, továbbá a gyerekekkel 
megszerettessük a kerékpározást. A túrákon nemcsak tekerni fogunk, hanem apró tanácsokkal (pl. 
kerékpárbeállítás és kerékpáros KRESZ) is színesítjük a programot. 

A kerékpártúra-sorozat első állomása Felsőtárkány lesz. A kiépített kerékpárúton fogunk kitekerni a 
Felsőtárkányi-tóhoz, majd egy nagyobb szusszanás után visszatekerünk Egerbe. 

 
Időpont: 2016. június 26., vasárnap Táv: 20 km Nehézség: könnyű Időtartam: 5 óra Találkozóhely: 8:50, Eger, 

Eszterházy téren a Líceum előtt Indulás: 9 óra Szükséges felszerelés: kerékpárhoz megfelelő belső gumi (defekt 

esetén), kalap vagy sapka, 1,5 l ásványvíz Étkezés: egyénileg Érkezés: 14 óra körül Egerbe 

Jelentkezési határidő: 2016. június 24., péntek 20:00! A túra 5 fő alatt nem indul! 

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt! Eső esetén a kerékpártúra elmarad! 

Túrára jelentkezés név és telefonszám megadásával lehetséges Domboróczky Dalmánál, a 
domboroczkyd@kaptarko.hu e-mail címen. 

 
 

 

 

http://www.bukkicsillagpark.hu/


  

Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozás hagyományosan - aszalás, befőzés, 

savanyítás 

Júniusban Egyesületi tagjainknak egy 6-8 alkalomból álló klubfoglalkozást indítunk Zöldség- és 
Gyümölcsfeldolgozás hagyományosan néven, hogy szélesebb körben megismertessük a hagyományos 
tartósítási módokat. Több alkalommal, idényjellegű zöldségeket és gyümölcsöket felhasználva, 8-10 fős 
csoportban zajlik majd a klubfoglalkozás. 

Élelmiszereink sokszor messzi országokból érkeznek. Beszerzéseink során nem mindig szempont az, hogy helyi 
termékeket vegyünk, idényalapanyagokból főzzünk, hogy ne fogyasszunk előre elkészített, félkész ételeket. 
Különösen télen jellemző ez a fogyasztás, hiszen itthon nincsenek friss zöldségek, gyümölcsök a piacon. Azonban, 
ha bőség idején – környezetbarát módon – eltesszük a gyümölcsöket, zöldségeket, azokat az ínségesebb téli 
időszakban akár a maga eredetiségében is felhasználhatjuk, de érdekes, változatos ételek elkészítésére is nagyon 
jók. Terveink között szerepel lekvárok, csatnik, szörpök, befőttek, savanyúságok és egyéb finomságok elkészítése, 
mind helyi és idényjellegű alapanyagokból. 

Mindennapi ételünk és annak elkészítése is lehet zöld, zöldebb, még zöldebb. Éljünk tudatosan, étkezzünk 
minél egészségesebben - hagyományos tartósítással. 

Jelentkezni lehet a demetern@kaptarko.hu email címen. 

 

 
 

 

Gyógynövényismereti túrák 

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. Az első alkalom 2016. június 12-én, vasárnap lesz megtartva. Jelentkezni 
az alábbi űrlap kitöltésével lehet: http://goo.gl/forms/P8ED1NiaixrByGnj1 

További információ a helyszínről, találkozóhelyről, időpontról egy tájékoztató levélben lesz a jelentkezőknek. 

  

 

 

http://goo.gl/forms/P8ED1NiaixrByGnj1


 
Június 

11. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban – 
csillagmegfigyelés 

12. Gyógynövényismereti túrák – 1. alkalom 

18. Kaptárkövek Teljesítménytúra 

19. Kaptárkövek Trail 

26. Kerékpártúra - Családi tekergés Felsőtárkányba 

 

Július 

9. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban – 
csillagmegfigyelés 

9. Kerékpártúra - Családi tekergés Les-rétre 

16.-17. Kerékpártúra – Ipoly-menti tekergés 

20.-24. Vízitúra – Szigetköz 

Gyógynövényismereti túrák – 2. alkalom 

Augusztus 

7. Kerékpártúra – Családi tekergés Demjénbe 

12.-14. Vízitúra – Dunakanyar 

13. Night Ride a Bükkben – kerékpáros túra 

13. Csillagászat - Perseidák – meteorles és 
csillagászati bemutató Felsőtárkányban 

Gyógynövényismereti túrák – 3. alkalom 

Szeptember 

3.-4. Tisza-tó kerülés gyalog 

8. Egri Zöld Kör előadás 

10. Kerékpártúra 

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

Gyógynövényismereti túrák – 4. alkalom 

 

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 

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! 

 


