
 

 

 
 

Márciusban gyorsan beköszöntött a tavasz a hirtelen jött melegtől: kivirágoztak a fák, a bokrok, színesek lettek 
a kertek a tavaszi növényektől. Áprilisban a négy napos hosszúhétvége előtt Csipkés Roland hidrobiológus tart 
egy érdekes előadást vizeink invazív fajairól az Egri Zöld Kör keretein belül. Az Érsekkertben a Föld Napja 
programon ismét találkozhattok velünk, majd túrázhattok a Bükkaljai Kő-út túrasorozat keretében. Májusra két 
programot is ajánlunk: a túrasorozat befejező túrája lesz május 6-án, valamint az V. POLAR Kaptárkövek Trail 
terepfutóverseny május 21-én kerül megrendezésre. 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- április - 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Egyéb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adó 1% a csillagoségbolt megőrzéséért 

2017. május 22. a magánszemélyek adóbevallási határideje! Adóbevallásodban idén se feledkezz meg 
rendelkezni az 1%-ról. Ne hagyd veszni, támogass vele egy jó ügyet! Neked nem kerül semmibe, de sokat segíthetsz 
vele. Köszönjük szépen, hogy mellettünk döntesz! 

ADÓSZÁMUNK: 18586259-1-10 

Az 1% felajánlás legegyszerűbb módja: 

1. Nyomtasd ki a 16EGYSZA nyomtatványt és töltsd ki az adataid (név, lakcím, adóazonosító jel)! 

2. Tedd borítékba és írd rá neved és adóazonosító jeled! 

3. Juttasd el valamelyik NAV ügyfélszolgálathoz, személyesen, vagy postai úton, legkésőbb 2017. május 22-ig. 

például: NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Egri központi ügyfélszolgálat 

levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 140. személyesen: Eszterházy tér 3-4. (bejárat a Tárkányi Béla utca felől, várakozás 
nélkül az információs pultnál leadható)  

A hozzád legközelebb eső NAV ügyfélszolgálatot itt keresheted meg: https://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg  

Kész is! Köszönjük, hogy időt szakítottál az 1% felajánlásra, és ezzel támogattad tevékenységünket!  

Kérjük, hívd fel barátaid figyelmét is az 1% felajánlás fontosságára! 

 

 

http://www.kaptarko.hu/t…/dokumentumok/16EGYSZA_kaptarko.pdf
https://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg


Ez történt márciusban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Őrzők kiállítás 

Február 27-től március 11-ig volt megtekinthető Egerben az „Őrzők” Közösen a természet védelméért kiállítás a 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Galériájában. A kiállítás megnyitó ünnepségen a megjelenteket a 
könyvtártól Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, a Kaptárkő Egyesület elnöke Havasi Norbert és Regős József 
barlangkutató köszöntötték és hangsúlyozták, hogy mindannyian lehetünk egy kicsi őrzők a lakóhelyünkön. 

Köszönjük a Magyar Természetvédők Szövetségének, hogy elhozhattuk Egerbe ezt a remek kiállítást, valamint a 
Bródy Sándor Megyei Könyvtárnak a helyszínt. 

 

  

  

 

 

 

 

Kalóriaégető túra az Észak-Bükkben 

Március 12-én az Észak-Bükkben túráztunk egy lelkes kis csapattal. A túra során a Csondró-patak völgyéből 
másztunk fel a Kis-fennsíkra, ahol a Látó-köveket, a népszerű turistahelyet Szentléleket és a Magos-követ 
érintettük. A Magos-kőn a leánykökörcsin virágzását még elcsíptük, így készülhettek a szebbnél-szebb fotók. 

 

  

  

 

 



 

A barlangkutatás és ami mögötte van 

A márciusi Egri Zöld Kör előadás a Barlangok hónapja programsorozathoz kapcsolódott. Az előadást a 
barlangkutató és barlangi régész Regős József tartotta, aki megannyi új információval szolgált a Bükkről és annak 
barlangjairól a megjelenteknek. Többek között olyan érdekességeket is megtudtunk, hogy jelenleg 15.000 éves 
vízben áztatjuk magunkat a bükkaljai és alföldi fürdőkben, éves szinten Magyarország területe pedig fél hektárral 
lesz kevesebb és a Bükk évente 2 mm-rel lesz magasabb a tektonikusmozgásoknak következtében. 

 

  

  

 

Hogyan csökkents hulladékot? 

Erre a kérdésre kerestük a választ a március 31-én megtartott Hulladékcsökkentő szemináriumon, melyet a hazai 
zero waste képvielője, Kump Edina tartott a megjelenteknek. 

A nap első felében a fenntartható fejlődésről volt egy általános, de részletesebb bemutató. Beszéltünk a globális 
problémákról (szegénység és jól-lét kapcsolata a hulladékkal), ehhez kapcsolódó szemléltető kisfilmeket néztünk 
meg. 

A nap második felében a hulladékcsökkentésről kaptunk egyszerű tippeket, valamint megoldási javaslatokat. 
Kump Edina hangsúlyozta, hogy a fokozatosság fontos a hulladékmentes életmódhoz.  

 

 
 

 



Fotópályázat 

Bükkaljai Kőkultúra Fotópályázat 

A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fotópályázatot hirdet 
"Bükkaljai kőkultúra" címmel. 

A pályázat aktualitását a 2016-ban elnyert Hungarikum cím adja, mely indoklása szerint a „Kaptárkövek és a 
bükkaljai kőkultúra” egy sajátos tájkarakterre épülő egységes természeti-, tájgazdálkodási- és kultúrtörténeti 
rendszer, mely kiemelkedő példát mutat a Magyar Értéktár természeti környezet kategóriájára. 

A pályázat tematikája 

A Bükkalja kistájcsoport kialakulása, természetföldrajzi fejlődése és geológiai felépítése alapján is hazánk sajátos, 
unikális tájegységei közé tartozik. 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. 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. 

Olyan fotókat várunk, amelyek megmutatják ennek a tájnak az egyediségét, a kőkultúra meghatározó elemeit és 
megjelenési formáinak sokszínűségét. 

A pályázat feltételei 

Egy pályázó maximum 5 db képpel nevezhet, de egy helyszínről maximum 3 db képet fogadunk el. A digitális 
utómunka megengedett. A beküldött kép bármilyen digitális formátum lehet, melynek mérete min. 6 MegaPixel, 
azaz legalább 2100×2800 pixeles és felbontása min. 300 dpi. A pályázaton való nevezés díjmentes.  

A pályázók csak saját készítésű képekkel nevezhetnek. Ha a pályázat során kiderül, hogy a nevezett képek nem 
kizárólag a pályázó saját munkái, a pályázó kizárásra kerül a Kaptárkő Egyesület jelenlegi és jövőbeli pályázataiból. 

A pályázaton való részvétellel a pályázó hozzájárul, hogy beküldött fotóit a Kaptárkő Természetvédelmi és 
Kulturális Egyesület és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kiadványaiban és internetes felületein szabadon 
felhasználja (a készítő megjelölésével). 

Beküldés 

A fotókat a kaptarkoegyesulet@gmail.com e-mail címre várjuk. A kép beküldésével egyidejűleg kérjük, adja 
meg a következő adatokat: a kép(ek) készítőjének neve, a kép(ek) címe, a kép(ek) készítésének helyszíne.  

Beküldési határidő: 2017. május 31. 20:00 

Értékelés 

A szakmai zsűri a kivitelezés minősége, az ötletesség, a jó témaválasztás és a kép felhasználhatóságának 
figyelembe vételével az első 3 helyezettet díjazza. A fotókiállításra kiválogatott képek készítői szintén jutalomban 
részesülnek. 

 



  

Közönségszavazás 

Ezzel párhuzamosan a közönségnek legjobban tetsző 3 kép is díjat kap, amelyekre Facebook-oldalunkon lesz 
lehetőség szavazni (https://www.facebook.com/kaptarko). A közönségszavazásban kizárólag valós személyek 
vehetnek részt! 

A pályázat díjazása 

Bükkaljai települések önkormányzatai, szolgáltatói és a kiírók által felajánlott tárgyi és szolgáltatásbeli 
nyeremények. 

Vándorkiállítás 

A pályázaton részt vevő alkotásokból vándorkiállítást szervezünk, melynek megnyitójára és a fotósok díjazására 
a IV. Bükkaljai Mustrán kerül sor június 24-én Cserépfaluban, a Bükk Déli Kapu Látogatóközpontban. 

A bükkaljai kőkultúráról további információt találhatnak a bukkalja.info.hu honlapon. Az értékek felkereséséhez 
a Cartographia Bükk turistatérképe és turistakalauza nyújt segítséget. 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/kaptarko
http://www.bukkalja.info.hu/


Áprilisi programajánló 

 

  Egri Zöld Kör – Csipkés Roland: Az idegenek köztünk vannak 2. – 

Jövevények vizeinkben 

Magyarországi vizeinkben egyre nagyobb számban 
jelennek meg idegenhonos állatfajok, amelyek rendre 
megpróbálnak helyet találni maguknak a hazai 
faunában. Ez komoly átrendeződésekhez vezet a 
közösségekben, mivel az őshonos halfajok és vízi 
gerinctelen fajok olyan konkurenciával kénytelenek 
szembenézni, amire többségük evolúciósan nincs 
felkészülve. Jelen előadás célja a vízhez kötődő 
adventív állatfajok bemutatása, valamint a 
magyarországi megjelenésük mögötti folyamatok 
ismertetése. 

Időpont: 2017. április 13. 17:30 

Előadó: Csipkés Roland, hidrobiológus (BNPI) 

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál 
Könyvtár (Líceum, Eszterházy tér 1. fsz 113.) 

A belépés ingyenes! 

 

 

Föld Napja az Érsekkertben 

 

Idén is találkozhattok Egyesületünkkel a Föld 
Napján, április 21-én pénteken az Érsekkertben. 

A sátrunknál a szelektív hulladékgyűjtésről, az 
ökoházakról, a megújuló energiaforrásokról lesz szó. 

Láthattok lakásban használható 
gilisztakomposztálót, játszhattok napenergiás 
játékokkal, szelektív hulladékgyűjtő interkatív 

játékokkal. 

Várunk Téged is a Kaptárkő Egyesület sátránál a 
Föld Napján! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Májusi előzetes  

Bükkaljai Kő-út túrasorozat: Cserépváralja kaptárkövei 

A túra április 22-én kerül megrendezésre Cserépváralja környékén a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal közös 
szervezésben. A hat alkalomból álló Bükkaljai Kő-út túrasorozat ezen alkalmával Cserépváralja település 
kőemlékeit és kaptárköveit fogjuk megtekinteni. 

A túra során felkeressük a Hungarikum címet kapott bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb 
helyszíneit. Láthatunk otthonos barlanglakásokat, ódon pincesorokat, hatalmas kőhodályokat, művészien faragott 
kőszobrokat, különleges szurdokokat, és természetesen a rejtélyes kaptárköveket is meglátogatjuk. 

Útvonal: Cserépváralja – Nagykúp – Kő-völgy – Karud – Felső-szoros – vár – Cserépváralja 

Időpont: 2017. április 22. szombat 

Találkozóhely és időpont: 9:00, Cserépváralja, Turisztikai Fogadóközpont 

Programvezető: Baráz Csaba 

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni 2017. április 20. 12 óráig lehetséges a 
kapcsolat@bnpi.hu e-mail címen. 

Bükkaljai Kő-út túrasorozat: Egerbakta és Sirok kaptárkövei 

A hat alkalomból álló Bükkaljai Túrasorozat utolsó, hatodik alkalma egy ritkán látogatott területet fog bemutatni 
a Bükkalján. Egerbakta és Sirok település kőemlékeit és kaptárköveit fogjuk megtekinteni. 

A túra során felkeressük a Hungarikum címet kapott bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb 
helyszíneit. Láthatunk otthonos barlanglakásokat, ódon pincesorokat, hatalmas kőhodályokat, művészien faragott 
kőszobrokat, különleges szurdokokat, és természetesen a rejtélyes kaptárköveket is meglátogatjuk. 

Útvonal: Bátori elágazó – Rábca-völgy – Szent-völgyi kaptárkövek – Rozsnak-völgyi kaptárkövek - Sirok 

Időpont: 2017. május 6. szombat 

Találkozóhely és időpont érkezőknek: 9:00, Eger Autóbusz Pályaudvar (Barkóczy utca) 

Visszaérkezés Egerbe: a 17:15 körül 

Jelentkezni az alábbi linken lehetséges: https://goo.gl/forms/5BIi1tC9Yn9limqy1  

Jelentkezési határidő: 2017. május 5. péntek, 14:00 

Részvételi díj: 500 Ft, mely a helyszínen fizetendő 

Túravezető: Klein Dávid 

 

mailto:kapcsolat@bnpi.hu
https://goo.gl/forms/5BIi1tC9Yn9limqy1
bukkalja.info.hu


 

V. POLAR Kaptárkövek Trail 

Immár ötödik alkalommal rendezzük meg a Bükkalján a POLAR Kaptárkövek Trail terepfutóversenyt. Idén is két 
távon – 15 km és 30 km - 250 futója mérheti össze erejét. A júniusi, nagy meleg helyett idén májusban tartjuk a 
terepfutó-versenyt, melyre Téged is szeretettel várunk. 

Időpont: 2017. május 21. vasárnap 

Nevezés: https://goo.gl/flda00  

Jelentkezési határidő: 2017. május 10. 12:00. Az esemény helyszínén nevezésre nincs mód. A nevezési díjat 
kizárólag banki átutalással lehet megfizetni. A postai befizetéseket adományként kezeljük. 

A nevezési díjat a következő számlára kérjük átutalni: 

Kaptárkő Egyesület - Korona Takarékszövetkezet 62800307-11021340 

Rajt és cél: Az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok Borterasza és Borkempingje – Eger (nyitva: 22 óráig). térkép 

 

15 km-es táv tudnivalói: 

- rajtidő: 10:00 

- rajtcsomag felvétele: 8:30-9:45 között a rajtnál 

- szintemelkedés: 350m+ 

- létszámlimit: 100 fő 

- nevezési díj: 5000 Ft/fő 

- limitidő: 3 óra 

30 km-es táv tudnivalói: 

- rajtidő: 9:00 

- rajtcsomag felvétele: 7:30-8:45 között a rajtnál 

- szintemelkedés: 9900m+ 

- létszámlimit: 150 fő 

- nevezési díj: 6000 Ft/fő 

- limitidő: 5 óra 

 

A nevezési díj tartalmazza:  

- egyedi érem az összes táv teljesítőinek. 

- egyedi, névre szóló rajtszám. 

- itiner. 

- időmérés. 

- letölthető oklevél. 

- frissítés a verseny során és meleg étel a célban. 

- zuhanyzási lehetőség. 

Díjazás: 

- egyedi érem az összes táv teljesítőinek. 

- - minden teljesítő letölthető formátumú 
oklevelet kap. 

- távonként az első 3 nő és férfi külön díjazást 
kap. 

- A szintidőn túl beérkezők nem kapnak 
díjazást. 

 

További tudnivalók: http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu/trail-szabalyzat/  

További kérdés esetén írj a trail@kaptarko.hu e-mail címre. 

 

https://goo.gl/flda00
https://www.google.com/maps/place/Almagyar+%C3%89rseki+Sz%C5%91l%C5%91birtok+-+Eger,+Almagyar-domb/@47.908873,20.399596,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xe275181a890c80b4?expflags=enable_star_based_justifications:true&hl=en-US
http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu/trail-szabalyzat/
mailto:trail@kaptarko.hu
kaptarkovektrails.polarhungary.hu


 

2017-es programnaptár 

 

Április 
13. – Egri zöld Kör – Csipkés Roland: Hidrobiológia 
14. – Csillagséták nemzeti parkjainkban Szilvásvárad (BNPI programja) 
21. – Föld Napja (Érsekkert) 
22. - Kaptárkő túra Cserépváralja környékén (BNPI programja) - Bükkaljai Kő-út túrasorozat 2. elmaradt 
túrája helyett 

Május 
6. - Bükkaljai Kő-út túrasorozat 6. – Egerbakta – Sirok 
11. – Egri Zöld Kör – Sulyok József: Orchideák 
21. - POLAR Kaptárkövek Trail 

Június 
3-7. - Via ferrata a Garda-tónál 
8. Egri Zöld Kör – Gombkötő Péter: Denevérles az 
Érsekkertben 
9-11. – Cseresznyefesztivál Szomolyán 
16-18. – Tisza-tó hétvége - vízitúra 
17. – Siroki Nyírjes-tó (BNPI programja) 
24. - Bükkaljai Mustra (Cserépfalu, BNPI programja) 
30.-2. Tisza-tó hétvége - vízitúra 

Július 
13-28. - Lappföld 

Augusztus 
12. Perseidák – meteorles és csillagászati bemutató 
Felsőtárkányban (BNPI programja) 

Szeptember 
23. Kaptárkövek teljesítménytúra 

Október 
21-23. – Bükkaljai Vándortúra 

November 
4. - Eger – Ostoros kaptárkövei és kőemlékei (BNPI 
programja 
26. - Bánya-hegy – Bélapátfalva túra 

December 
16-17. – Évzáró 

 

 

 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Iskolai Közösségi Szolgálat  

Várjuk a középiskolás diákokat iskolai közösségi szolgálatra Egyesületünkhöz. 

Küldd el jelentkezésed Domboróczky Dalmának a domboroczkyd@kaptarko.hu címre és válasz e-mailben 
megírjuk a részleteket. 

Ha még nem voltál nálunk közösségi szolgálaton, akkor a jelentkezési lapot kitöltve, szülő/gondviselő aláírásával 
hozd el az első alkalommal, valamint minden egyes programra hozd magaddal a közösségi szolgálatos naplódat. 

További információ: http://kaptarko.hu/index.php/archivum/176-iksz  

mailto:domboroczkyd@kaptarko.hu
http://kaptarko.hu/tartalom/iksz/kaptarko_iksz_jelentkezes.pdf
http://kaptarko.hu/index.php/archivum/176-iksz
http://kaptarko.hu/index.php/archivum/176-iksz

