
 

 

 

Februárban a bükki régészeti barlangokról hallhattatok előadást az Egri Zöld Kör keretein belül és ennek 
apropóján szerveztük a Hór- völgybe a gyalogos túránkat. Márciusban nem csak a tavasz havába lépünk, hanem 
a Zöld Kör teakóstolóval is egybekötött gyógynövény előadásra invitálunk Benneteket. A márciusi gyalogtúra egy 
különleges, alig látogatott helyen, a Tarnai Tájvédelmi Körzetben lesz, valamint a hónap közepén 
Környezettudatos fejlesztés lesz a Dobó István Vadászházban. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- március - 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 februárban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A bükki régészeti barlangok 

Februári Zöld Kör előadásunkon Regős József barlangkutató kalauzolt el bennünket az őskorba a Bükkben 
található barlangok leletanyagai nyomán. A Bükk három őstörténeti kapuja – a Szeleta-, az Istállós-kői- és a Suba-
lyuk barlang – mellett többek között a Kő-lyuk és a Büdös-pest is szóba került. Az is kiderült, hogy elődeink csak 
ősztől tavaszig éltek a Kárpát-medencében, a nyári időszakot a mai Lengyelország területén töltötték. A leletek 
közt az emberi csontok mellett a kutatók kőeszközöket, állati csontokból készült nyílhegyeket, ékszereket és 
hangszereket is találtak. 

Aki lemaradt, vagy szeretne többet tudni, az jelentkezzen az ősrégészeti szakvezetésre március 27-én a 
Lillafüred környéki ősemberbarlangokba. További részletek a www.bnpi.hu és www.kaptarko.hu honlapokon. 

 

  

Kis-Amerikától egy régi üveghutáig 

A Kaptárkő Egyesület 2016-os év első túrája Cserépfaluból indult és Répáshutáig tartott. Az Ördögtorony 
tanösvényen megismerkedhettek a résztvevők a bükkaljai kőkultúrával (barlanglakások, kaptárkő), a Hór- 
völgyben a Suba-lyuk barlangba tekintettünk be, a Tebe-pusztán az időszakos tó is megtelt a csapadékos 
időjárásnak köszönhetően. A túrát a répáshutai Vadász Étteremben pihentük ki. 

  

 

 

http://www.bnpi.hu/
http://www.kaptarko.hu/


Márciusra tervezett programjaink: 

 

 

  

 

Egri Zöld Kör – Hétköznapi gyógynövények 

 

A Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum és a 
Kaptárkő Egyesület soron következő teakóstolóval 
egybekötött Egri Zöld Körös előadása a 
gyógynövényekről fog szólni. 

Az előadásban szó lesz arról, hogyan és mikor kell 
gyűjteni a gyógyfüveket, hogyan lehet feldolgozni, 

tárolni és felhasználni őket. Beszélünk arról is, hogy 

milyen növényeket érdemes megelőzésre használni és 

hogyan, illetve azok a növények is meg lesznek 

említve, amelyek szerepelnek a megszokott 

étrendünkben, és meglepően sok panaszon tudnak 

segíteni. 

 
Előadó: Máthé Orsolya (Banya-Tanya Alapítvány) 
 
Időpont: 2016. március 2., szerda 17:30 
Helyszín: Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumban 
/Eger, Eszterházy tér 1. Líceum, földszint 113-as terem/ 

 

A belépés ingyenes! 
 

 

 

A Vajdavár legendáinak nyomában 

 

A túra a Tarnai Tájvédelmi Körzet eldugott homokkő-hegyvilágába ad betekintést: hatalmas homokkő-sziklák, 

szűk völgyek, öreg völgytalpi égeresek és alig néhány turista. A túra Járdánházáról indul. Felsétálunk a Gyepes-

völgy öreg égeresei mentén a Remetéhez, ahonnan kikapaszkodunk a meredek völgyfőből a Vajdavárhoz. A 

Vajdavárhoz számos legenda fűződik, aki kincset akar keresni, itt a lehetőség! Innen a Szarvas-kő homokkő 

szikláin ereszkedünk le a Leleszi Nagy-völgybe. Völgytalpi égeresek és kaszálórétek mellett gyalogolunk le a Nagy-

völgyi tóhoz, majd innen be Tarnaleleszre. Az utazás telekocsival fog történni. 

Járdánháza – Gyepes-völgy – Vajdavár – Szarvas-kő – Pes-kő – Tarnalelesz – Járdánháza 

Időpont: 2016. március 6., vasárnap Táv: 21 km Nehézség: közepesen nehéz Időtartam: 6 óra Találkozóhely: 

8:00 K&H parkoló, Eger, Autóbusz Pályaudvarral szemben /Barkóczy utca/ Indulás: 8:15-kor Érkezés: 17:30 körül 

Egerbe Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák, esővédő ruházat, min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés: 

egyénileg  

Túrára jelentkezés név és telefonszám megadásával lehetséges Klein Dávidnál, a kleindavideger@gmail.com 

e-mail címen. 

 

 

 

 



  

Környezettudatos fejlesztések a várkúti Dobó István Vadászházban 

 

Meghívó 
 

Környezettudatos fejlesztések a Dobó István Vadászházban  
Időpont: 2016. március 20. vasárnap 

Helyszín: Dobó István Vadászház, Várkút 

 

A program során két, a környezetbarát életmódot elősegítő berendezést fogunk barkácsolni. 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 toalett, vagy 

más néven alomszék építését tervezzük.  

A munkálatokhoz kétkezi segítséget kérünk tőletek, és aki tud, hozzon magával szerszámokat is. 

Az utazási költséget megtérítjük, és egy tál meleg ételt is kínálunk segítőinknek. 

Jelentkezésed küldd el a poczikm@kaptarko.hu címre! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai 

Kaptárkő Egyesület 

 

 

 

 

mailto:poczikm@kaptarko.hu


Éves tervezett programnaptár: 

 

 

  

Március 

2. Egri Zöld Kör – Hétköznapi gyógynövények 

6. A Vajdavár legendáinak nyomában – gyalogtúra 

19. Kőkultúra a Hór-völgyben – Baráz Csaba – BNPI 
közös rendezésű szakvezetett túra 

20. Környezetbarát fejlesztések a várkúti Dobó 
István Vadászházban 

Április 

14. Egri Zöld Kör előadás 

16. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban - 
csillagmegfigyelés 

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

22.-24. Föld napja rendezvények – Érsekkerti 
kitelepülés, gyalogtúra, kerékpártúra 

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! 

 



 

Legyél Te is Egyesületünk tagja! 

 

Megéri belépni egyesületünkbe! Jelképes összegű, 1000 Ft-os tagdíjunkkal jó ügyet támogatsz, ráadásul 
tagkártyáddal az alábbi kedvezményeket is igénybe veheted:  

 Automatikus tagság a Magyar Természetjáró Szövetségbe, amely rengeteg kedvezményre jogosít 

fel számos hazai szállásadónál, túraboltokban, éttermekben, és nemzeti parki belépők kapcsán. 

 Kedvezményes (önköltséges) vagy ingyenes részvétel Egyesületünk által szervezett túrákon és 

tanfolyamokon. 

 Egyesületünk egyes felszereléseinek és eszközeinek (sátrak, hálózsákok, polifoamok, csizmák, 

csizmaruhák, sisakok) térítésmentes használata, bérlése. 

 10% kedvezmény az egri Prana Outdoor túraboltban történő vásárláskor. 

 Kedvezményes (nagykereskedelmi áron) vásárlási lehetőség turistatérképekből (Egyesületünkön 

keresztül történő rendelés esetén). 

 A Várkúti Dobó István Vadászház kedvezményes (500 Ft/fő) igénybevétele. 

Ha szeretnél az Egyesülethez csatlakozni, akkor nincs más 

Tagsággal járó kötelezettségek: 

A Tagság elsősorban egyfajta támogatás, segítség, személyes megerősítés természet- és környezetvédelmi 
céljaink elérésében, feladataink véghezvitelében. 

- Az Egyesület rendes tagja vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint 
minden év március 31-ig rendezi tagdíját (melynek mértéke 2016-ban 1000 Ft/év). A rendes tag 
felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján (belépési nyilatkozat kitöltése) – az Egyesület Elnöksége 
dönt. 

- Az Egyesület pártoló tagja vállalja, hogy erkölcsileg és lehetőségei szerint anyagilag támogatja az 
Egyesület működését. A pártoló tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján (belépési nyilatkozat 
kitöltése) – az Egyesület Elnöksége dönt. 

- A belépési nyilatkozat letölthető az alábbi linkről: 
http://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/belepesinyilatkozat_ktke_2016.pdf  

 

Tagdíjbefizetés: 

Aki szeretne belépni Egyesületünkbe vagy megújítani tagságát, kérjük, fizesse be tagdíját, amivel 
alapszabályban leírt céljainkhoz agyagi támogatást nyújt és a tagsággal járó kedvezményeket igénybe tudja venni. 
A tagdíj befizetésére lehetőség van: 

- készpénzben (2016. február 1-től, a Prana Outdoor túraboltban, Egerben a Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 
szám alatt, nyitvatartási időben) 

- rózsaszín postai csekken 

- banki átutalással (62800307-11021340 Eger és Környéke Takarékszövetkezet) 

Kérjük rózsaszín postai csekken és banki átutalással történő fizetéskor a közlemény rovatban tüntessék fel a 
tagdíjat befizető nevét és azt, hogy „tagdíj”! 

 

 

http://kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/belepesinyilatkozat_ktke_2016.pdf

