
 

 

 
 

Kaptárkő Egyesület havi hírlevele 

- szeptember - 

 

 

 

 
 

A nyáron igen sok minden történt Egyesületünk háza táján: megújultak weboldalaink, újabb jelentős sikert 

értünk el munkánkkal és rengeteget dolgoztunk az elkövetkező hónapok programjainak előkészületein. 

Az ősz nagyon sok mindent tartogat azoknak, akik csatlakoznak hozzánk: szeptemberben újra indul a 

Bükkaljai kőkulTÚRA túrasorozat, új időpontban kerül megrendezésre a Kaptárkövek Teljesítménytúra és 

fut még a fotópályázatunk is. Októberben pedig ismét érkezik hozzánk a Hazajáró, megnyílik a fotópályázat 

képeiből készült kiállításunk, csillagász szakkört és öko-háztartás műhelymunkát indítunk. Reméljük, mindenki 

talál kedvére való programot. 

 

   

 

Ez történt a nyáron... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniszteri Elismerő Oklevél alelnökünk részére 

A földművelésügyi miniszter Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami és 

miniszteri kitüntetéseket adott át. 

Novák Richárd, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense, aki munkája mellett Egyesületünk 

alelnöke és aktivistája is, kitüntetésben részesült a Nemzeti Park Csillagoségbolt-parkká minősítésében végzett 

tevékenységéért, a természetismereti programok szervezéséért, az erdei iskolák vezetésért. Gratulálunk neki! 

 

 

http://bnpi.hu/hir/csillagosegbolt-parkka-nyilvanitottak-a-bukki-nemzeti-parkot-1704.html


 

 

Ez történt… 

[Ide írhatja be a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a 

dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.] 

Megújultak weboldalaink 

 

NEA pályázati támogatásból a nyár folyamán megújultak weboldalaink, így nemcsak új köntösben, hanem 

friss és aktuális tartalmakkal is várják az érdeklődőket. Egyesületünk életét, munkánkat és programjainkat a 

www.kaptarko.hu weboldalon követhetitek. Itt hamarosan „szakmai cikkek” néven egy új menüt hozunk létre 

ahol a működési területünk természeti-, táji értékeivel és kulturális örökségeivel kapcsolatban szeretnénk 

szakmai cikkeket megjelentetni, az aktuális és érdekes tudományos tevékenységek, kutatások bemutatásával. 

A Bükkalját és az általunk létrehozott tematikus utat, a Bükkaljai Kő-utat a www.bukkalja.info.hu 

weboldalon mutatjuk be, ahol információk találhatók a Bükkaljai Kő-út által érintett településekről és azok 

tradicionális kőkultúrájáról, kultúrtörténeti és természeti értékeiről, továbbá a térség idegenforgalmi 

szolgáltatásairól. 

A Bükki Csillagoségbolt-park hivatalos weboldala pedig a www.bukkicsillagpark.hu lett, ahol információ 

található a távcsöves bemutatókról, csillagász programokról, illetve a tudástárban a fényszennyezésről és annak 

élettani hatásairól. 

 

 

 

 

Csillagoségbolt-parkká nyilvánították  

a Bükki Nemzeti Parkot 

2017. június 6-i döntésével a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség (IDA) Csillagoségbolt-parkká nyilvánította a 

Bükki Nemzeti Parkot, így hazánkban a Zselic és a Hortobágy mellett harmadikként egy új védett terület kapta 

meg ezt a rangos elismerést.  

Egyesületünk a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán elnyert támogatás és önkéntesek segítségével 2014-

ben felmérte és dokumentálta a nemzeti park fényszennyezettségét, ismeretterjesztő-szemléletformáló 

előadásokat tartott, fényszennyezést okozó lámpatesteket cserélt le fényszennyezést nem okozókra, illetve 

elkészítette a Bükki Nemzeti Park Csillagoségbolt-parkká nyilvánításához szükséges felterjesztési 

dokumentációt, melyet megküldött az IDA részére. 

A pályázat széles körű együttműködéssel – elsősorban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint zöld civil 

szervezetek, erdőgazdaságok, önkormányzatok, kutatóintézetek, egyetemek összefogásával – valósult meg. 

 

 
 

 

 

 

A pályázat széles körű együttműködéssel – elsősorban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint zöld civil 

szervezetek, erdőgazdaságok, önkormányzatok, kutatóintézetek, egyetemek összefogásával – valósult meg. A 

megkötött együttműködési megállapodások alapján a területen tevékenykedő szervezetek közös akaratukkal 

nyilvánították ki a Bükki Csillagoségbolt-park létrehozásának szükségességét. A több éven át folytatott munka, 

a felmérések nyomán elkészült részletes eredmények, a világítótest-leltár, és egyéb fontos teendők összegzése 

nyomán a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség vezetői támogatásra alkalmasnak találták a felterjesztést. 

 

http://www.kaptarko.hu/
http://www.bukkalja.info.hu/
http://www.bukkicsillagpark.hu/
https://bnpi.hu/


Szeptemberi programjaink 

Újra indul a Bükkaljai kőkulTÚRA 

 

A korábbi sorozat sikerének és a nagy érdeklődésnek köszönhetően az ősz beköszöntével ismét elindítjuk 

a Hungarikum címmel kitüntetett bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb helyszíneit 

bemutató túrasorozatunkat, melynek során 8 hónapon át, havi egy alkalommal, különböző helyszínekre 

kalauzolunk Benneteket. 

A kb. 15 km hosszúságú távokat 6-7 óra alatt tesszük meg. Az útvonalat úgy állítottuk össze, hogy közben 

bőven akad látnivaló, melyeket részletesen be is mutatunk. 

 
1. alkalom: 2017. szeptember 17. vasárnap – Bükkzsérc és Noszvaj kőemlékei (a Kulturális Örökség 

Napjai keretében) 
 

Útvonal: Bükkzsérc, Fekete Kos Fogadó – Községi emlékház – műemléki oltalom alatt álló római katolikus 

templom – Pelyhe-pince – műemlék jellegű Baglyos pincesor – Noszvaj, Pocem – Galassy-kripta – Pipis-

hegyi kaptárkövek – Tufabánya – Kőporos – De la Motte kastély 

 

Táv/szintemelkedés: 14 km/300 m (könnyű túra) 

Időtartam: 7 óra 

 

Találkozóhely és időpont: Bükkzsérc, Fekete Kos Fogadó előtt; 9:50-kor (Egerből a 8:50-kor Bükkzsércre 

induló busszal érdemes érkezni). 

 

Az autóval érkezőknek javasoljuk, hogy Noszvajon parkoljanak le, majd a Noszvajról 9:15-kor induló 

(Egerből Bükkzsércre közlekedő) autóbuszra szálljanak fel, mivel a túra Noszvajon fejeződik be és így a túra 

végén helyben lesz a kocsijuk. 

 

Visszaérkezés Egerbe: 17:40-re, a Noszvajról 17:10-kor induló busszal. 

 

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni az alábbi linken lehet: 

https://goo.gl/forms/LHumErJfLQ2TkhLs1  

Túravezető: Havasi Norbert 

 

A Bükkaljai kőkulTÚRA tovább alkalmairól bővebb információ itt található. 

 

 

https://goo.gl/forms/LHumErJfLQ2TkhLs1
https://kaptarko.hu/2017/07/07/szeptemberben-ujra-indul-a-bukkaljai-kokultura/


Szeptemberi programjaink 

 

 

 

 

KAPTÁRKÖVEK TELJESÍTMÉNYTÚRA ÚJ IDŐPONTBAN 

 

2017. szeptember 23-án szombaton, 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 túra rajt/célja egy igen különleges helyszín, az egri szőlő- és borkultúra üde színfoltja. Az Almagyar-Érseki 

Szőlőbirtok Borterasz és Borkemping ugyanis távol a város zajától, a szőlőtőkék közt, a Bükkaljára tekintve terül 

el. 

 

Az alábbi hosszú-, közép- és rövidtáv közül választhattok: 

 

50 km     30 km     15 km 

Előnevezési határidő: 2017. szeptember 17. (mely csak a nevezési díj átutalásával együtt érvényes!) 

 

KEDVEZMÉNYES ELŐNEVEZÉS ITT (2017. szeptember 17-ig) 

 

 

http://almagyar.hu/borterasz/#borterasz
http://almagyar.hu/borterasz/#borterasz
https://kaptarko.hu/2016/11/16/kaptarkovek-50/
https://kaptarko.hu/2016/11/16/kaptarkovek-30/
https://kaptarko.hu/2016/11/16/kaptarkovek-15/
https://goo.gl/forms/gqlTkXFrDMBoVF6i1


 
Módosult a Bükkaljai Kőkultúra Fotópályázat beadási ideje! 

2017. szeptember 25-ig meghosszabbítottuk a Kaptárkő Egyesület és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által 

“Bükkaljai kőkultúra” címmel meghirdetett fotópályázat beadási határidejét.  

 

A fotópályázat eredményhirdetésére és a pályázat képeiből készült fotókiállítás megnyitójára 

október 14-én szombaton 15:30-tól kerül sor a Bükk Déli Kapu Látogatóközpontban. 

 

 

A Barlangász Klub szeptemberi programja 

A nyári szünet után folytatjuk Egyesületünk Blackfoot Outdoor Hegymászó- és Barlangászklubjának és a Speleo 

Myotis Barlangkutató, Természetjáró és Természetvédő Egyesületnek közös Barlangász Klub rendezvényeit is, 

ahol minden héten különleges előadások várják az érdeklődőket a barlangok világából. 

Időpont: csütörtökönként 18 órai kezdettel. 

Helyszín: Civil Ház (Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.), Nagy-terem (8-as csengő) 

A szeptemberi program a következő: 

szeptember 07. - Regős József: Egy hét a kőkorban c. előadása 

szeptember 14. - Baráz Csaba: Barlangok, szentélyek, barlangszentélyek c. előadása 

szeptember 21. - Gorácz Ákos: Túra a Monte Rózára c. úti beszámoló 

szeptember 28  - Dr. Tóth Géza: Vörös-kői alsó időszakos forrás kiépítésének története 

 



Őszi előzetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bükkaljai hétvége a HAZAJÁRÓVAL 

Egyesületünk 2017 januárjától szoros együttműködésben munkálkodik a Hazajáró Egylettel a Kárpát-medencei 

magyarság összetartozásának erősítésén, elsősorban a honismeret és a turizmus eszközeivel. Együttműködésünk 

keretében programjainkról kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, azokon kölcsönösen részt veszünk, így – ahogy 

2016-ban –, ismét vendégeink lesznek az Egerhez közeli Várkúton, Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár, a 

Hazajáró honismereti és turisztikai sorozat alkotói.                                         

                   Bővebb információ itt olvasható.       

 

Csillagász szakkör 

Október hónapban csillagász szakkört indítunk egri középiskolások részére. 

Bővebb információ hamarosan a weboldalunkon, illetve a novakr@kaptarko.hu email címen. 

Öko háziasszony tanfolyam 

Októbertől decemberig Egyesületi tagjainknak egy 6 alkalomból álló műhelymunkát indítunk „Öko háziasszony” 

néven, hogy szélesebb körben megismertessük a környezettudatos háztartás fontosságát. A foglalkozások 8-10 fős 

csoportban zajlanak két hetenként, melyek során megosztjuk egymással tapasztalatainkat.  

 

2017-es programnaptár 

 

Szeptember 
7 – Barlangász Klub előadása 
14 – Barlangász Klub előadása 
17 - Bükkaljai kőkulTÚRA – Bükkzsérc és Noszvaj. 
kőemlékei 
21 -  Barlangász Klub előadása 
23 – Kaptárkövek Teljesítménytúra 
25 – Fotópályázat beadási határidő 
28 – Barlangász Klub előadása 
 
 

Október 
 
13-15 – Bükkaljai hétvége a Hazajáróval10 
14 - Bükkaljai kőkulTÚRA – Cserépfalu kőemlékei 

November 
4 - Bükkaljai kőkulTÚRA – Eger kaptárkövei és 
Ostoros kőemlékei 

December 
2 - Bükkaljai kőkulTÚRA – Egerszalók és Demjén 
kőemlékei 
16-17 – Évzáró 
 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

https://kaptarko.hu/2017/07/03/bukkaljai-hetvege-a-hazajaroval/
mailto:novakr@kaptarko.hu

