
 

 

 
 

A télűző néphagyományainknak köszönhetően sikerült a hosszú és kitartó telet elűznünk, hogy ismét 
megérkezzen a tavasz és vele együtt a napsütés, valamint az ébredő természet. Havi hírlevelünkből morzsák: 
március 11-ig megtekinthetitek a Bródy Sándor Könyvtárban az Őrzők természetvédelmi kiállítást, ha túrázni 
szeretnétek tartsatok velünk az Észak-Bükkbe, az Egri Zöld Körön a barlangkutatásról hallhattok egy előadást, 
valamint várjuk fotóitokat a Bükkaljai Kőkultúra Fotópályázatra. Találkozzunk programjainkon! 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- március - 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Egyéb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

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

A kiállítás a Központi Könyvtár nyitvatartási idejében ingyenesen megtekinthető! 
 

 



Ez történt februárban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egerszalók és Demjén kőemlékeit tekintettük meg 

Február első hétvégéjén tartottuk a Bükkaljai Kő-út túrasorozat 5. alkalmát, melyen több, mint 20 fő vett részt. 
Ezúttal Egerszalók és Demjén kaptárköveit és kőemlékeit tekintettük meg: az egerszalóki barlanglakásokat, a 
Menyecske-hegyi kaptárkövet és csőszkunyhót, a mésztufa dombot (Sódomb), Hegyeskő-tetői kaptárkövet és 
kőhodályt. Mint az eddigi túrákon, most sem maradhatott el a túra végén a borkóstoló. 

  

  

 

 

 

 

A növények és állatok migrációja 

Az Egri Zöld Kör előadássorozat 2017-ben is folytatódik. Az év első előadása február közepén volt, melyet 
Schmotzer András, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság botanikusa tartott. A növények és állatok inváziójáról 
hallottunk egy érdekes és tanulságos előadást. Megtudtuk, hogy miért Kolumbusztól számítjuk az inváziós 
növények időszámítását. A kudzu-bab milyen gondokat okoz napról-napra a gyors növekedésének következtében 
(7 millió hektárt borít jelenleg az USA-ban). Megoldási és prevenciós lehetőségekről is hallottunk. 

  

 



 

Kezdeményezték a Bükkaljai Tájegységi Értéktár megalakulását 

Február 23-ára hívta össze a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület és a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság a bükkaljai települések képviselőit, múzeumok- és települési értéktárak vezetőit, hogy a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvénynek megfelelően együtt kezdeményezzék a 
Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozását. 

Az esemény apropóját az adta, hogy 2016 júniusában Hungarikummá nyilvánították a kaptárköveket és a 
bükkaljai kőkultúrát, mely kapcsán Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter elmondta, egyedülálló természeti 
jellege miatt kapta meg az elismerő címet. A javaslatot a Kaptárkő Egyesület nyújtotta be, mely indoklása szerint 
a Bükkalja kistájcsoport kialakulása, természetföldrajzi fejlődése és geológiai felépítése alapján is hazánk sajátos, 
unikális tájegységei közé tartozik. A területen fellelhető morfológiai képződmények, geológiai képződmények és 
a sajátos tájkarakterre épülő egységes természeti – tájgazdálkodási – kultúrtörténeti rendszer kiemelkedő példát 
mutat a Hungarikumok Gyűjteménye természeti környezet kategóriájára. 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 tájegységi értéktár létrehozásának célja számba venni és dokumentálni a helyi magyar értékeket, elősegíteni 
fennmaradásukat és védelmüket, gondoskodni az összegyűjtött értékek közkinccsé tételéről és a szélesebb körben 
való megismertetésükről. További feladata meglátni és megláttatni a helyi közösségek értékeit, azok tudatosítása, 
számbavétele és védelmének biztosítása. 

A Bükkalja Tájegységi Értéktár megnyitóját követően Havasi Norbert – a Kaptárkő Egyesület elnöke – mutatta be 
az egyesület szakmai munkáját, sikereit és elismeréseit, majd Baráz Csaba – a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Természetismereti és Oktatási Osztályának vezetője – adott rövid áttekintést a bükkaljai kőkultúra értékeiből. Ezt 
követően Havasi Norbert tájékoztatta a jelenlévőket az tájegységi értéktár bizottság megalapításának lépéseiről. 
Az eseményen 14 települési önkormányzat képviseltette magát – Andornaktálya, Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, 
Cserépváralja, Demjén, Eger, Egerszalók, Kács, Mezőkövesd, Noszvaj, Novaj, Ostoros és Szomolya – akik vállalták, 
hogy a képviselőtestületük elé terjesztik a Bükkalja Tájegységi Értéktár alakításának és az értéktár bizottság 
létrehozásának javaslatát. A határozatok meghozatalát követően várhatóan áprilisban hivatalosan is megalakul a 
Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság. 
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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. 
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Márciusi programajánló 

 

  Az Észak-bükki kövek mentén 

Március 12-én egy 19,5 km-es túrázást szervez a Kaptárkő Egyesület Természetjáró Szakosztálya az Észak-Bükkbe. 
A túra során felkeressük a Bükk északi kövek vonulatát: a Látó-köveket és az Örvény-követ. Az ebédidőt 
Szentléleken töltjük, ahol a Pálos kolostort tekintjük meg. Túránkat a miskolciak kedvenc kirándulóhelyén, 
Lillafüreden zárjuk, ahonnan a transzbükki busszal térünk vissza Egerbe. 

Útvonal: Dédestapolcsány – Mályinka – Látó-kövek – Szentlélek – Örvény-kő – Hámori-tó – Lillafüred 

Időpont: 2017. március 12. vasárnap Táv: 19,5 km Szintemelkedés: 969 m Időtartam: 5 óra  
Nehézség: nehéz túra Találkozó: 8:00-kor Eger, Autóbusz Pályaudvar Információs pult előtt Indulás: a 8:20-as 
jósvafői busszal Dédestapolcsány italboltig Visszaérkezés: Lillafüredről a transzbükki busszal Egerbe 16:50 körül 
Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák, esővédő ruházat, min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés: egyénileg 
Költségek: 200 Ft a részvételi díj és a buszjegy, mely egyénileg fizetendő (Eger-Dédestapolcsány: felnőtt 990 
Ft/diák 570 Ft Lillafüred-Eger: felnőtt 930 Ft/diák 465 Ft MTSZ pont: 47 pont 

Jelentkezési határidő: 2017. 03. 10. péntek, 16:00  

Jelentkezés: Domboróczky Dalmánál a domboroczkyd@kaptarko.hu e-mail címen név és telefonszám 
megadásával  

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt! 

A túra eső esetén elmarad! 

Egri Zöld Kör – Regős József: Barlangkutatás 

A Blackfoot Outdoor és Barlangász Klub 
szervezésében a márciusi Egri Zöld Kör előadássorozat 
is csatlakozik a barlangok hónapja a 
programsorozathoz. 

A barlangok világa egy különleges világ! Sejtelmes, 
titokzatos és ha nem ismerjük félelmetes is. Aki 
viszont veszi a bátorságot és bemerészkedik, annak 
életre szóló élményt jelent. Ha pedig mélyebbre ássuk 
(néha szó szerint) magunkat és jobban 
megismerkedünk a barlangokkal, akkor ez életre szóló 
kutatási témát, úgy is mondhatjuk, hogy örök 
szerelmet jelent. Így járt ezzel Regős József, előadónk 
is. Erről a kapcsolatról fog mesélni és megmutatja 
azokat a csodákat amik egy életre szólóan 
meghatározták a földi – és a föld alatti – létét. 

Időpont: 2017. március 23. csütörtök 17:30-19:00 

Előadó: Regős József, barlangkutató 

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

 

 



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 
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2017-es programnaptár 

Március 
február 27. – március 11. Őrzők természetvédelmi kiállítás 
12. – Dédestapolcsány – Lillafüred túra 
15. – Petőfi Emléktúra (Heves Megyei Természetbarát Szövetség programja) 
18. - KőKultúra a Hór-völgyben (BNPI programja) 
23. – Egri Zöld Kör – Regős József: Barlangkutatás 
31. – Egy napos szeminárium a hulladékcsökkentésről 

Április 
3. – Csillagászat világnap Felsőtárkány (BNPI 
programja) 
8. - Bükkaljai Kő-út túrasorozat 6. – Egerbakta – Sirok 
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 
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
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