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Ünnepelték a kaptárköveket

Röviden

Sokféle hangszert
kipróbálhattak

Átadták a nagyközönségnek a tanösvényt és
a köveket védő járólapokat.

Nyílt napot tartott az
Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola a Digitális Erőműben. A „Csináljuk
a hangzavart” elnevezésű
programon a „hangszersimogatás” keretében sokféle
– például dob, hegedű, gitár,
fuvola és zongora – hangszert
próbálhattak ki a látogatók. A
rendezvény célja idén is a zenéhez és művészeti ágakhoz
való kedvcsinálás volt, mert a
zenei eszközökön kívül több
ágazattal is megismerkedhettek az érdeklődők az intézmény kínálatából.
ÉM
ÓZD.

Harmadik alkalommal rendezte meg szombaton
Szomolya önkormányzata, a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Kaptárkő Egyesület
a Kaptárkő Napot. A kirakodóvásárral, fellépőkkel tarkított napon a fő attrakció az új
tanösvény bemutatása volt,
amelynek köszönhetően jobban megismerhetők, megóvhatók a hungarikumok közé
tartozó szomolyai kaptárkövek.

SZOMOLYA.

Látogatók a kaptárköveknél

létrejöjjön a Bükk-vidék Geopark, s ennek szakmai anyagát az igazgatóság dolgozza
ki.
Ennek része a Kaptár-réti
kaptárkövek bemutathatóságának fejlesztése. Egyebek
közt fém járólapok segítségével tették megközelíthetővé
és körüljárhatóvá a sziklákat,
kiirtották környezetükben a
nem őshonos növényeket.
Elvégezték a sziklák lézer-

Szakvezetett túrákat, bemutatókat,
ismeretterjesztő
rendezvényeket
is szervezünk.
HAVASI NORBERT
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szkennelését is. Az európai
uniós támogatásból finanszírozott projekt részeként
Cserépváralján és Egerben is
végeztek munkákat a kaptárköveknél.
Havasi Norbert, a Kaptárkő
Egyesület elnöke kifejtette,
szervezetük azt a célt tűzte
maga elé, hogy a kaptárköveket védjék, illetve megismertessék a közönséggel. A
bükkaljai kaptárkövek világszinten is jelentős értéknek,
érdekes dolognak számítanak.
Szakvezetett túrákat, bemutatókat, ismeretterjesztő rendezvényeket is szerveznek.
Baráz Csaba, a BNPI osztályvezetője tartott ismeretterjesztő előadást a 2016 óta
hungarikum címmel büszkélkedő kaptárkövekről és a
bükkaljai kőkultúráról. Mint
mondta, ezek különlegessége, hogy természeti képződ-

mények, amelyek az emberi
beavatkozás nyomait is magukon viselik. Beletartoznak
a kőfejtők, a kőfaragás, a
sziklahelyiségek a lakásoktól
a bújókon és a pincéken át a
kőhodályokig és az őskori faragott sziklákig.
Díjátadó, kiállítás...
Ezt követte az ez alkalomra
meghirdetett gyermekrajzés szelfipályázat díjátadója,
tíz, zömmel környékbeli iskolából ötven, különböző
képzőművészeti technikával
készült mű érkezett a meghirdetett versenyre. A megosztott első díjat Bencsik Dorottya, valamint Lázár Eszter
nyerték, második Lóczi Virág,
harmadik Kis Kamilla alkotása lett.
Ugyancsak a művelődési
házban nyílt meg Kövecses
Zsolt fotókiállítása is, képein

a bükkaljai kőkultúra értékei
jelentek meg, s nem csupán a
Szomolyán találhatókat mutatta be, hanem a más településeken föllelhetőket is.
A rendezvény résztvevői a
Szomolyai Kaptárkövek Természetvédelmi
Területen
birtokba vehették az idén elkészült tanösvényt – egész
nap szafaribusszal vitték ki a
látogatókat a kaptárkövekhez
–, melyet a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság alakított ki a
taposási erózió csökkentése, a
fülkés sziklák védelme és a látogathatóság feltételeinek javítása érdekében. Ezt a helyszínt választotta Szomolya
önkormányzata is a kaptárkövek himnuszának ősbemutatójára, az alkotás Varga Miklós
és Németh „Nyiba” Sándor
előadásában hangzott el.
TÓTH BALÁZS

eszak@eszak.hu

ÓAM: megtartották
az alakuló közgyűlést

www.eszak.hu
Digitális Észak. Több mint egy
újság.

Színes programok
voltak a Halmajálison

Pálinkamustrás, főzőversenyes majálist
tartottak Halmajon.

Halmaj
önkormányzata
hatodik
alkalommal tartotta meg azt a
„Halmajális”
elnevezésű
programját, ami pálinkamustrának, főzőversenynek,
kézműves-foglalkozásoknak,
játékhelikopter-röptetésnek,
elektromosautó-bemutatónak adott otthont.
HALMAJ.

Verseny, könyvbemutató...
Az események rangját emelte
Csisztu Zsuzsa sportújságíró,
jogász Kisgyerek, kis gond
című könyvének ismertetése, kerékpáros ügyességi
verseny, Varga Béla Látható

az Isten című fotókiállítása,
továbbá a Magyarországi Légimentésért Alapítvány bemutatkozása.
A rendezvényen Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő, Csisztu Zsuzsa – mint
háziasszony – és Tóth József
polgármester köszöntötték a
megjelenteket, majd gratuláltak a pálinkamustra és főzőverseny legjobbjainak.
Az egész napos program
hangulatát meghatározta Vitéz Vásárhelyi Prodán Miklós
nóta- és népdalénekes előadása, továbbá a Számadó zenekar játéka.
SFL
www.eszak.hu
Digitális Észak. Hírek, fotók, bárhol,
bármikor.
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A kép illusztráció.

Hosszú távú tervek
Az alakuló közgyűlést és a felügyelőbizottság első ülését
most tartották meg az ózdi
üzemben. A cég sajtóközlemény formájában a következőt
közölte: az új tulajdonosi szerkezet képviselői a további si-

keres együttműködés legtöbb
részletét megvitatták, a döntéseket ellenszavazat nélkül
elfogadták, majd jegyzőkönyvbe foglalták. Egyhangú határozattal elfogadták a tavalyi évről
szóló beszámolót, valamint
az üzleti jelentést. Egyetértés
született az idei, immáron közös működtetésről, a közép- és
hosszú távú termelési és fejlesztési tervek kialakításáról.
Garanciákkal is alátámasztott elhatározás született a
további beruházások ütemezéséről s azok közös megvalósításáról. Az ülés üzemlátogatással és az ÓAM Kft.
dolgozóival történt találkozóval zárult – tudatta a cég a
sajtóval.
ME

A
teacserje
termesztéséről, neveléséről,
a magyar teaprojekt helyzetéről, valamint a helyes teafogyasztásról is beszélt egyebek mellett Varga Marianna
a Matyó Kertbarát Egyesület
legutóbbi összejövetelén. A
teaszakértő előadását követően zöldtea-kóstolót tartottak a
közösségi ház aulájában. ÉM

MEZŐKÖVESD.

Varga Marianna
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A kép illusztráció.

ÓZD. Néhány hónappal ezelőtt
jelentették be, hogy a magyar
állam húszszázalékos tulajdonrészt vásárolt a német
Max Aicher építő- és acélipari
nagyvállalkozó tulajdonában
lévő ÓAM Ózdi Acélművek
Kft.-ből.

Előadás a teáról,
majd kóstoló

MAGYAR
TERMÉK
VITA D'OR

NAPRAFORGÓÉTOLAJ
1 l = 290 Ft

5l

-14%

1 689

1 449
Ft

Ft

Az akció érvényessége:
2019. 05. 16–22.

Akciós termékeink már az akció első napján elfogyhatnak. Az árak a dekorációt nem tartalmazzák és forintban értendők. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
*A beszállító által megadott adat, amely a termék szállításkori minimum tömegét vagy méretét jelöli. **A Lidl 31 kategóriában nyerte el a „Top quality - azaz a kiválóminőség medálját” saját márkás
termékeivel. A Qudal a svájci Icertias (International Certification Association GmbH, www.icertias.com) által 2018 márciusában, Magyarországon végzett nem reprezentatív, szubjektív, online fogyasztói
felmérésen, az abban részt vevő 1200 magyar fogyasztó szerint a Lidl kiemelkedő minőséget képvisel 31 saját márkás termékkategóriában a magyar piacon.
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Az érték megőrzése
A délelőtti megnyitón Guczi
István polgármester beszélt a
település értékeiről, a kőkultúráról, a pincékről, a helyi
kőfaragókról, valamint alkotásaikról, illetve az innen elvitt kövekből készült építményekről, például a hortobágyi
Kilenclyukú hídról. Szintén
híres a falu a cseresznyéjéről,
mostanában pedig a boráról is.
Németh Adrienn Nóra, az
Agrárminisztérium
főosztályvezetője köszöntőjében
a kulturális örökség megőrzésének – legyen szó tájról,
hagyományról – fontosságát
hangsúlyozta.
Rónai Kálmánné, a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság
vezetője felidézte, hogyan
lettek védettek és hungarikumok a kaptárkövek, illetve a
kőkultúra. Felelevenítette a
korábbi Kaptárkő Napok eseményeit is, s azt is, hogy két
évvel ezelőtt a térség települései kezdeményezték, hogy

HIRDETÉS

