
 

 

Áprilisban a kaptárköveket és a bükkaljai kőkultúrát a Magyar Értéktárba választották, így már csak egy lépés 
a legrangosabb hazai gyűjteménybe való bekerülés, a Hungarikum cím elnyerése. A tavasz utolsó hónapjában is 
sok-sok programmal várunk Benneteket. 2016 leglátványosabb csillagászati eseménye lesz május 9-én, a Merkúr 
átvonulás, melyet Egerből, a Dobó térről lehet bemutatónk keretében távcsővel megfigyelni. Az Egri Zöld a 
Veresegyházi Medveotthon állatkoordinátora, Szilágyi István tart előadást. Végül május utolsó hétvégéjén 
pótoljuk az egerszalóki gyalogtúrát és a kerékpáros szakosztály idei első túráját tartja, a Tisza-tó körbetekerésével. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- május - 

 

 

 

 

  

 

 

 

Egyéb: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adó 1% a környezeti nevelésért  

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 áprilisban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hétköznapi gyógynövények 

Az áprilisi Egri Zöld Kör előadója Máthé Orsi volt a Banya-Tanya Alapítványtól, aki a köztudatban lévő 
gyógynövények mellett olyan gyomnövénynek tartott lágyszárúak kedvező élettani hatását is ismertette, mint a 
pongyola pitypang, tyúkhúr vagy réti útifű. A gyűjtési praktikák mellett részletesen kitért a tartósítási és tárolási 
módszerekre, az előadás közben pedig négy féle gyógyteát kóstolhattak meg a résztvevők. 

 

 

 

 

 

Csillagséta Felsőtárkányban 

Április 16-án, szombaton az idei első csillagos rendezvényét tartotta a Bükki Nemzeti Park a Kaptárkő 
Egyesülettel közösen. A kevés felhő nem zavarta az égbolt látnivalóit, így lehetett látni távoli galaxisokat vagy a 
Tejutat. 

  

  

  



  
A Magyar Értéktárba kerültek a kaptárkövek és a bükkaljai 

kőkultúra 

Kiemelkedő nemzeti értéknek nyilvánították a kaptárköveket és a bükkaljai kőkultúrát. Egyesületünk ajánlást 
nyújtott be előbb a Földművelésügyi Minisztériumhoz az Ágazati Értéktárba való bekerüléshez, majd ennek 
elfogadása után egy szintet emelve, a Természeti és Épített környezet Szakbizottsághoz, mely szintén pozitív 
elbírálásban részesült. Így a Hungarikum Piramis második fokára került, ahonnan már csak egy lépés választja el 
a Hungarikumok Gyűjteményébe való bekerüléstől. 

A 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról így definiálja a kiemelkedő nemzeti 
érték fogalmát: olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, a magyarságra 
jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte 
a világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 
megerősítéséhez. 

A Magyar Értéktárba történő felvételhez küldött indoklás szerint: 

„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." 

 

Elindult a gombaismereti tanfolyam 

Április 20-án 16 fő részvételével indult el az 
Alapfokú gombaismereti tanfolyam elméleti oktatása, 
mely 8 héten keresztül tart. A képzést Leskó Gabriella 
gombaszakellenőr tartja, aki a rendszerezés, alaktani 
ismeretek, gombagyűjtés szabályai mellett nagyjából 
110 fajt mutat be a résztvevőknek. Ezt követően 
terepgyakorlatokra is sor kerül, ahol a résztvevők 
természetes közegében vizsgálhatják meg különböző 
gombafajokat. 

 

 

Föld Napja az Érsekkertben 

Idén is csatlakoztunk a Föld Napja rendezvényhez az Érsekkertben, ahol az óvodás és iskolás gyerekek 
különböző újrahasznosított tárgyakkal ismerkedhettek meg, melyeket PET-palackból, valamint konzervdobozból 
készítettünk el. Ilyen volt a fél literes PET-ből a tolltartó, vagy a virágtartó konzervdobozból. Továbbá kaptárkő 
kvízt tölthettek ki a nagyobbak, a legkisebbek pedig kirakós játékokkal gyarapíthatták tudásukat. 

  

 

 

 



  

Kaptárkő-túra Cserépváralján 

A minden évben megrendezésre kerülő cserépváraljai kaptárkő-túrán Baráz Csaba – a hazai kaptárkő-kutatás 
egyik legnagyobb alakja – ismertette a fülkés sziklák természeti és kulturális jelentőségét, történetét és kutatási 
eredményeit. A túra során a Kiskúp, a Nagykúp és a fokozottan védett területen lévő Nagy-Bábaszék kaptárköveket 
vehették szemügyre az érdeklődők. A túra második felében a monumentális ignimbrit tömbökből álló Kő-völgyet, 
a Cserép-vár romjait és a gabonás vermeket is felkeresték. 

 

  

 

A Zöld Országos Találkozón jártunk 

Az elmúlt 26 évben a magyar környezetvédők és természetvédők évente egyszer összegyűlnek, hogy tanuljanak 
egymástól, barátkozzanak, megfogalmazzák a közös elvárásaikat a környezetpolitikával kapcsolatban. Április 
végén Őriszentpéteren szakmai beszélgetések, tanulmányi kirándulások, közösségi és kulturális programok várták 
az érdeklődőket, akik ismerkedni akartak az őrségi tájjal és a tájban élő emberrel, a magyar zöld civil 
mozgalommal, a környezetvédelem aktuális kihívásaival. A szombati Zöld Majálison több mint 20 zöld civil 
szervezet mutatta be tevékenységét. 

 

  

 

 



Májusra tervezett programjaink: 

 

 

  

 

Merkúr-átvonulás és napmegfigyelés 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Kaptárkő 
Egyesület közös szervezésében 2016. május 9-én 2016 
legjobban várt csillagászati eseményére, a Merkúr-
átvonulásra programot szervez Egerbe, a Dobó térre. 

A látványosság kora délután kezdődik, és 
napnyugtakor még tart, azaz közel hat órán át lesz 
megfigyelhető a Merkúr piciny korongja a Nap fényes 
arca előtt. Az eseményen távcsöves megfigyeléssel 
követjük a bolygó mozgását. Legutóbb 2006-ban volt 
Merkúr-átvonulás, melyet hazánkból is látni lehetett. 

Időpont: 2016. május 9., hétfő 12:00 

Helyszín: Eger, Dobó tér 

Programvezető: Novák Richárd novakr@bnpi.hu 

A program ingyenes! 

További információ a programról:  
www.bukkicsillagpark.hu 

 

 

 

Egri Zöld Kör – Társadalmi konfliktusok kezelése, együttélés a 

farkasokkal 

 

A Tittel Pál Könyvtár és a Kaptárkő Egyesület 
meghívja Önt májusi Egri Zöld Kör előadására, 
melynek témája: Társadalmi konfliktusok kezelése, 
együttélés a farkasokkal és hasonló állatos témák. 

 

Előadó: Szilágyi István (Veresegyházi 
Medveotthon)  
farkasokmagyarorszagon.hu - Fehérkereszt Állatvédő 
Liga 

Időpont: 2016. május 12. csütörtök 17:30 

Helyszín: Tittel Pál Könyvtár /Eger, Eszterházy 
tér 1. fsz. 113./ 

 

A belépés ingyenes! 

 

 

 

 

 

 

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 

– Betyárbújó kaptárkő – Menyecske-hegyi kaptárkövek – Mésztufa domb („Sódomb”) 

Időpont: 2016. május 28., szombat 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 Érkezés: 15:15-re Egerbe menetrendszerinti autóbusszal 

Részvételi díj: 200 Ft/fő Költségek: barlanglakás belépődíj, buszjegy /egyénileg fizetendő/ Egerszalók – Eger 

(250 Ft felnőtt/ 125 Ft diák) 

Jelentkezési határidő: 2016. május 27., péntek 20:00! A túra 5 fő alatt nem indul! 

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

Túrára jelentkezés név és telefonszám megadásával lehetséges Domboróczky Dalmánál, a 

domboroczkyd@kaptarko.hu e-mail címen. 

 

Kerékpárral a Tisza-tó körül 

A Kaptárkő Egyesület Kerékpáros szakosztálya idei első túráját május végén tartja a Tisza-tónál. Hazánk 
második legnagyobb tavának körbetekerésével teljesítjük a Heves Megyei Természetbarát Szövetség kerékpáros 
jelvényszerző túráját is. 

 
Tiszafüred - Tiszaörvény - Abádszalók - Kisköre - Kiskörei Hallépcső - Tiszanána-Dinnyéshát - Sarud - 

Poroszló - Tiszafüred 

Időpont: 2016. május 29., vasárnap Táv: 65 km Nehézség: könnyű Találkozóhely: 8:00-kor az egri 

vasútállomáson, innen vonattal indulunk Tiszafüredre Indulás: Egerből 8:31-kor induló vonattal Tiszafüredre 

Csatlakozásra Füzesabony vasútállomáson és Tiszafüreden is van lehetőség. Külön egyeztetés szükséges! 

Hazaindulás: Tiszafüredről 16:12-kor induló vonattal Egerbe Érkezés: 17:25 körül Egerbe Étkezés: egyénileg 

Részvételi díj: 1000 Ft, mely tartalmazza a túravezetés és a jelvényszerző túramozgalom füzetét.  

Költségek: Eger – Tiszafüred retúr vonatjegy (1860 Ft felnőtt) egy napos kerékpártúra jeggyel (420 Ft)  

Szükséges felszerelés: kerékpárhoz megfelelő belső gumi (defekt esetén), kalap vagy sapka, 1,5 l ásványvíz  

Létszámkorlátos: max. 10 fő! Jelentkezési határidő: 2016. május 22., vasárnap 20:00! 

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. 

 

Bővebb információ a jelvényszerző mozgalomról: http://new.hevesmtsz.hu/wp-content/uploads/2014/07/ttk.pdf 

 

http://new.hevesmtsz.hu/wp-content/uploads/2014/07/ttk.pdf


Egyéb: 

 

 

  

Közgyűlés meghívó 

Kedves Tagtársunk! 

Tájékoztatunk, hogy Egyesületünk a törvényes kötelezettségeknek megfelelően 2016. évi rendes közgyűlést tart 
(Eger, Dobó tér 6./A III. emelet 9. – az Eszperantó sétányon, a Fazola utcai gyalogos 2016. május 27-én pénteken 
17 órától Egyesületünk irodájában híddal szemben található irodaépület) 

Napirendi pontok:  

- Szakmai és pénzügyi beszámoló az Egyesület 2015. évi működéséről, 

- A 2015. évi beszámoló megvitatása és megszavazása, 

- Egyebek. 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés időpontja: 2016. május 27. péntek 18:00, 
helye: az Egyesület irodája (Eger, Dobó tér 6./A III. emelet 9.). 

A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés napirendi pontjai megegyeznek a jelen meghívóban 
felsorolt napirendi pontokkal. A megismételt taggyűlés a megjelent tagjai számára tekintet nélkül határozatképes. 

Megjelenésedre és részvételedre számítunk! 

 

 

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/


 
Május 

9. Merkúr átvonulás a Dobó téren – csillagászati 
bemutató 

12. Egri Zöld Kör előadás 

28. Vízitúra – Tisza-tó, Poroszló 

28. Gyalogtúra Egerszalókra 

29. Tisza-tó kerülés kerékpárral 

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! 

 


