
 

 

 
 

„...elnyújtózni a nyár karjai között, hallgatni a fák susogását az ablak előtt, az ébredő madarak kotnyeles hajnali 
csivogását…” írta Márai Sándor az Ég és Föld című könyvében.  Lassan mi is nyújtózunk egyet és nyári pihenőre 
vonulunk, hogy feltöltődjünk és jobbnál jobb programokkal készüljünk nektek az őszre. És ne feledjétek, az idén 
nem júniusban, hanem szeptember 23-án tartjuk a Kaptárkövek Teljesítménytúrát, melynek részleteit lentebb 
olvashatjátok! Legközelebb szeptemberben jelentkezünk hírlevéllel. Kellemes nyarat kívánunk minden kedves 
Olvasónknak! 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- nyár - 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ez történt májusban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A nyugati kaptárkövek nyomában 

A Bükkaljai Kő-út túrasorozat 6. túrája Egerbakta és Sirok kaptárköveit és a Bükkalja nyugati természeti csodáit 
mutatta be. A túrára ezúttal is szép számban érkeztek érdeklődők. A nap során több olyan kaptárkő-csoportot 
mutatott be a túravezető, melyek alig vannak a köztudatban a frekventált (Szomolya, Cserépfalu, Cserépváralja) 
területekhez képest: az egerbaktai Szent-völgyi, valamint a siroki Rozsnak-völgyi kaptárkövek. 

Ezzel a túrával ért véget az első ízben kiírt Bükkaljai Kő-út túrasorozat. Köszönjük mindazoknak, akik legalább 
egy túrán részt vettek és elutaztak a Bükkaljára, hogy megismerjék ezt a földrajzilag igen különleges területet.  

A nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a sok-sok látnivaló miatt idén szeptembertől útjára indítjuk a 
Bükkaljai Kő-út túrasorozat 2. évadát, mely során újabbnál-újabb helyeket szeretnénk bemutatni a 
nagyközönségnek.  

Az előzetes tervet itt olvashatjátok: 

1. Cserépfalu és Bükkzsérc kőemlékei (2017. szeptember 16. szombat) 

2. Egerszalók és Demjén Kőemlékei (2017. október 14. szombat) 

3. Eger kaptárkövei és Ostoros kőemlékei (2017. november 4. szombat) 

4. Noszvaj, Szomolya és Novaj kőemlékei (2017. december 2. szombat) 

5. Andornaktálya kőemlékei (2018. február) 

6. Egerbakta és Sirok kőemlékei (2018. március) 

7. Cserépváralja Kaptárkövei (2018. április) 

Aki legalább 5 túrán részt vesz a 7 alkalomból, kitűzőt és oklevelet kap ajándékba. 

A túra több helyszínen is érinti a Bükkaljai Kő-út jelvényszerző túramozgalom ellenőrzőpontjait. Így érdemes a 
túrasorozatot a jelvényszerző füzettel bejárni. 

Várunk újra szeptembertől a Bükkalján! 

http://bukkalja.info.hu/index.php/jelvenyszerzo-turamozgalom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orchideák a Bükkben 

A Bükkben előforduló orchidea fajokról tartott előadást Sulyok József a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Természetmegőrzési Osztály vezetője a májusi Egri Zöld Kör keretein belül. Európában, így nálunk is minden 
orchideafaj védelmet élvez, valamint az orchideák – köztük a Boldogasszony papucsa – tavasszal jelennek meg a 
mezőkön és réteken, ezért fontos feladata a természetvédelemnek a megismertetésük. 

  

 

 

 
Fülemülék éjszakája Egerben 

A Magyar Madártani Egyesület rendezvénye a ’Fülemülék éjszakája’, melyet április és május hónapban tartanak 
ország több pontján. Az MME Bükki Helyi csoportjával közösen tartottunk május 19-én az egri 
Szépasszonyvölgyben madárfülelő és csillagászati programot. A rendezvényre több mint félszáz ember volt 
kíváncsi: egészen pici gyermektől az idős korosztályig. Amíg a világ egyik legszebb énekhangú madarát hallgatták 
a résztvevők, időnként a füleskuvikok és egy macskabagoly is tiszteletét tette! A madarász program után  távcsöves 
csillagászati bemutatót tartott Novák Richárd amatőr csillagász, Egyesületünk alelnöke. 

 

 

 Megújuló turista útjelzések a térségben 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is turista útjelzések újulnak meg a Bükkben és a Bükkalján. A Magyar 
Természetjáró Szövetség (MTSZ) 2017-es pályázatán 4,8 km turistaút felújításra nyert pályázati összeget 
Egyesületünk. 

A felújítandó jelzések a következők 2017-ben: 

- Varró-ház – Oldal-völgy: piros kereszt 

- Síkfőkút – Zsidó-szél-oldal: sárga négyzet 

 

 



 

Immár ötödik alkalommal rendeztük meg a Bükkalján a POLAR 

Kaptárkövek Trail terepfutóversenyt 

Ismeretterjesztő túráink és előadásaink mellett a környezettudatos nevelés részeként havi rendszerességgel 
szervezünk gyalog- és kerékpáros túrákat, barlangász- és hegymászó programokat. Szeretnének mindenkit 
megmozgatni és lehetőleg a természetben, ezért idén is két távon – 15 és 30 km-en – szerveztük meg a POLAR 
Kaptárkövek Trail terepfutóversenyt. A rendezvényen 231 futó mérte össze erejét és indult el az Almagyar Érseki 
Szőlőbirtokról. A 15 km-es távon 116 fő versenyzett, míg a 30 km-es távra 115 fő érkezett az ország legkülönbözőbb 
részeiről. 

Köszönjük támogatóinknak! 

 

Az eredményeket itt tudjátok elolvasni: http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu/polar-kaptarko-trail-2017-
eredmenyek/ 

30 km nők 30 km férfiak 15 km nők 15 km férfiak 

1. Pap Csilla 1. Papp Gergely 1. Őry Eszter 1. Pelsőczy Attila 

2. Cseke Lilla 2. Berta Gábor 2. Németh Luca 2. Pálfy Márton 

3. Panyor Krisztina 3. Molnár Csaba 3. Dr. Elek-Belus Fruzsina 3. Tóth Norbert 

  

IX. Kaptárkövek Teljesítménytúra 

A futók után ősszel a gyalogosoké lesz a főszerep, ugyanis 2017. szeptember 23-án szombaton pedig, immár 
kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Kaptárkövek Teljesítménytúra, mely a túrázók körében kevésbé 
ismert Bükkalja vidékét járja be. A távok jól jelzett, felújított útvonalon haladnak, érintve a Hungarikum címet 
kapott Bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit, legérdekesebb helyszíneit, beleértve a rejtélyes kaptárköveket is, mely 
ettől lesz igazán felejthetetlen élmény a résztvevők számára. 

A teljesítménytúráról bővebb információt ezen a olvashattok: 

http://www.kaptarko.hu/index.php/189-kaptarkovek-teljesitmenytura-2017-09-23 

http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu/polar-kaptarko-trail-2017-eredmenyek/
http://kaptarkovektrails.polarhungary.hu/polar-kaptarko-trail-2017-eredmenyek/
http://www.kaptarko.hu/index.php/189-kaptarkovek-teljesitmenytura-2017-09-23


Fotópályázat 

Bükkaljai Kőkultúra Fotópályázat – MEGHOSSZABBÍTOTT beadás 

2017. szeptember 25-ig meghosszabbítottuk a Kaptárkő Egyesület és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által 
"Bükkaljai kőkultúra" címmel meghirdetett fotópályázat beadási határidejét. 

Várjuk a fotókat a Bükkalja tufába vájt borospincéiről, kőhodályokról, barlanglakásokról, kőbújókról, patakokon 
és árkokon átívelő kőhidacskákról, kőfalú házakról, kőkerítésekről, kőpadokról, faragott sírköves temetőkről, út 
menti feszületekről, szobrokról, a titokzatos kaptárkövekről és minden másról, mely bemutatja a bükkaljai táj és 
az ott élő ember sajátos kapcsolatrendszerét, a kő, mint (építő)anyag jelentőségét a tájgazdálkodásban. 

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. szeptember 25. 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 
október elején kerül sor (pontos időpont és helyszín hamarosan). 

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

 

Támogatók 

   

 
  

 

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


Ez történt júniusban 

 

 

2017-es programnaptár 

Június 
9-11. – Cseresznyefesztivál Szomolyán 
16-18. – Tisza-tó hétvége - vízitúra 
25. – Siroki Nyírjes-tó (BNPI programja) 
30.-2. Tisza-tó hétvége - vízitúra 

Július 
10-14. EKMK Természetismereti tábor - Betelt 
 

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

Szeptember 
16. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 2.0 - Cserépfalu és 
Bükkzsérc kőemlékei 
23. Kaptárkövek teljesítménytúra 

Október 
14. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 2.0 - Egerszalók és 
Demjén Kőemlékei 
21-23. – Bükkaljai Vándortúra 

November 
4. – Bükkaljai Kő-út túrasorozat 2.0 – Eger 
kaptárkövei és Ostoros kőemlékei 
26. - Bánya-hegy – Bélapátfalva túra 

December 
2. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 2.0 – Noszvaj, 
Szomolya és Novaj kőemlékei 
16-17. – Évzáró 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Denevérest az Érsekkertben 

A júniusi Egri Zöld Kör terepi előadására ismét nagyon sok érdeklődő érkezett az Érsekkertbe. A népszerű 
denevérfogás és terepi hálózás során sok-sok információt tudhattak meg a gyerekek és felnőttek egyaránt ezekről 
a kis repülő emlősökről: meddig élnek, hogyan kommunikálnak egymással, hol töltik egyes fajok a téli álmukat. 
Az est folyamán az Eger-patak felé kifeszített hálócsapdába 3 db denevért sikerült megmutatni a megjelentek. 

 

 

 

 


