
 

 

 
 

„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál. (...) Heje-huja vigalom! Habos fánk a jutalom.” Biztos mindenki 
ismeri ezt a mondókát. Ha habos fánk nem is lesz a jutalmunk a sok-sok program után, de új élményekkel 
gazdagodhatunk. Februárban folytatódik ismeretterjesztő előadássorozatunk, az Egri Zöld Kör; két hétig 
bemutatásra kerül az Őrzők természetvédelmi kiállítás, valamint meghirdetjük a Bükkaljai Kőkultúra 
Fotópályázatot is, melyre várjuk a Ti fotóitokat is! 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- február - 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Egyéb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adó 1% a természet védelméért 

2017. február 27. a vállalkozók 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! 

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 

 

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


Februári programkínálatunk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egri Zöld Kör – Schmotzer András: Inváziós növények Az idegenek 

már köztünk vannak 

A februári Egri Zöld Kör előadáson olyan 
növényekről lesz szó, amelyek természetes módon 
nem lennének jelen hazánkban, de az ember 
globalizációs tevékenysége során távoli földrészekről 
szándékos betelepítés vagy véletlen események 
hatására megtelepedtek. Ez a folyamat a Föld minden 
országában zajlik és azáltal, hogy az új jövevényeknek 
új hazájukban nem alakult ki természetes ellensége - 
amely kordában tarthatná -, veszélyt jelentenek az 
őshonos fajokra - elfoglalják élőhelyeiket: elszívják 
tápanyagjaikat, sok esetben kimerítik a termőtalajt, 
vagy allelopátiás eszközzel gátolják azok fejlődését. A 
társadalom számára kényes kérdés is lehet némelyik 
gazdasági haszna miatt betelepített faj, mert a 
gazdasági érdekellentétbe kerülhet a környezet 
épségéért felelősen gondolkodók véleményével (pl. 
akác) 

Időpont: 2017. február 16. 17:30 

Előadó: Schmotzer András, botanikus (Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság) 

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, Líceum - Tittel 
Pál Könyvtár fsz 113. (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) 

A belépés ingyenes!  

 

 

 

 

Őrzők kiállítás Egerben 

 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a 
Kaptárkő Egyesület szeretettel meghívja Önt és barátait az 

„Őrzők” című természetvédelmi témájú kiállításra és 
megnyitójára. 

Időpont: 2017. február 27. 17:00 

A kiállítást megnyitja: Regős József, barlangkutató 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 
Galéria (földszint) (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16., 

Központi Könyvtár) 

A kiállítás időtartama: 2017. február 27. – március 11. 

A kiállítás a Központi Könyvtár nyitvatartási 
idejében ingyenesen megtekinthető! 

 



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/


Júniusi előzetes 

Pünkösdi via ferrata a Garda-tónál 

Az Alpokban még hó van, a hajnalok hidegek, de nem úgy a Garda-tónál: itt, a mediterrán klímán ciprusok, 
napsütés, olajfák, a tó türkizkék vize, és felette a havas csúcsok látványa teszi egyedi hellyé a Garda-tavat, mely 
már a monarchiában is felkapott üdülőhely volt. Kiváló ferráták, kiváló borok, még kiválóbb pizzák, és hozzá e 
hatalmas látvány – minden ínyenc utazónak ajánlott. 

Időpont: 2017. június 3-7. Jelentkezési határidő: 2017. március 27. hétfő 
Jelentkezés: kleindavideger@gmail.com 

PROGRAM – A részletes program EZEN A LINKEN érhető el 

1. nap: Utazás Arcoba 

2. nap: Dro-Drena, Via Ferrata Rio Sallagoni, Sentiero del Colodri 

3. nap: Cima S.A.T., Via Ferrata dell'Amicizia 

4. nap: Ferrata Fausto Susatti és Cima Capi 

5. nap: Hazautazás 

TUDNIVALÓK 

Helyszín: A nem túl közeli Garda-tó vidéke, ami sajnos egy nap utazás, kb. 1200 km. Viszont a feeling kárpótol 
mindenért: mediterrán tópart ciprusokkal, olajfákkal, történelmi hangulatot árasztó szűk utcás olasz 
kisvárosokkal, lent a tó türkizkék vize, felettünk pedig a hósapkás csúcsok. Nemhiába volt ez a Monarchia 
arisztokráciájának kedvenc üdülőhelye. Egy olyan hely, amit kár kihagyni a bakancslistáról. 

Szállásunk: kempingben, sátorban lesz. A kempingben európai szintű WC, zuhanyzó és úszómedence van. 

Felszerelés: 

- via ferrata szett szükséges (sisak, beülő, kantár) melyeket tudsz egyesületünknél is bérelni (a túra teljes 
időtartamára 6000 Ft), 

- fontos egy jól bejáratott túrabakancs, 

- víz és szélálló ruházat (esődzseki), 

- a kényesebb kezűeknek egy ferratás kesztyű (egy ujjak nélküli erősebb kesztyű, amit tudsz venni olcsóbban 
munkavédelmi boltban is vagy kerékpáros kesztyű) – bár az itteni vasalt 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 Részvételi díj: egyesületi tagoknak: 38 500 Ft nem egyesületi tagoknak: 43 500 Ft 

A részvételi díj tartalmazza: a szállást a kempingben, a szervezést és a túravezetés 

A részvételi díj nem tartalmazza: étkezés (önellátó, de van a közelben bolt), via ferrata szett bérleti díját, 
amennyiben nincs (ez 6000 Ft/fő a teljes programra), az utazás árát kisbusszal (utazás, pályadíjak, parkolás ez kb. 
20-25000 Ft/fő) 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Klein Dávid +36/30/507-07-47 kleindavideger@gmail.com 

 

 

mailto:kleindavideger@gmail.com
http://kaptarko.hu/index.php/archivum/200-via-ferrata-a-garda-tonal
mailto:kleindavideger@gmail.com


 

2017-es programnaptár 

Február 
11. – A Tarjánka-szurdok télen (BNPI programja) 
16. – Egri Zöld Kör – Schmotzer András: Inváziós növények Az idegenek már köztünk vannak 
27. – március 11.- Őrzők kiállítás Egerben a Bródy Sándor Megyei Könyvtárban 

Március 
11. - Dédestapolcsány – Szilvásvárad túra 
18. - KőKultúra a Hór-völgyben (BNPI programja) 
23. – Egri Zöld Kör 

Április 
3. – Csillagászat világnap Felsőtárkány (BNPI 
programja) 
8. - Bükkaljai Kő-út túrasorozat 6. – Egerbakta – Sirok 
13. – Egri zöld Kör 
14. – Csillagséták nemzeti parkjainkban Szilvásvárad 
(BNPI programja) 
21. – Föld Napja (Érsekkert) 
22. - Kaptárkő túra Cserépváralja környékén (BNPI 
programja) - Bükkaljai Kő-út túrasorozat 4. elmaradt 
túrája helyett 

Május 
21. - POLAR Kaptárkövek Trail 

Június 
3-7. - Via ferrata a Garda-tónál 
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! 

„Közel a természethez” – Iskolai Közösségi Szolgálat  

Januárban is várjuk a középiskolás diákokat iskolai közösségi szolgálatra az Egyesületbe. A feladat továbbra 
is a turistautak karbantartása lesz Eger környékén (az út mentén a túrázást zavaró cserjék ágainak levágása, a 
turistaút mentén eldobott hulladék gyűjtése). 

Amit biztosítunk számotokra: metszőolló, kesztyű, szemeteszsák 

A következő alkalom: 2017. február 18. szombat  

Küldd el jelentkezésed Póczik Mónikának a poczikm@kaptarko.hu címre és válasz e-mailben megírjuk a 
részleteket az általad választott időpontra. 

Ha még nem voltál nálunk közösségi szolgálaton, akkor a jelentkezési lapot kitöltve, szülő/gondviselő 
aláírásával hozd el, valamint a közösségi szolgálatos naplót se felejtsd otthon. 

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

 

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

