Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- január -

Boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Idei első levelünkben szeretnénk az egész évre vonatkozó, havi bontásokban áttekinthető, vázlatos
programtervet küldeni Nektek, ami mellé természetesen továbbra is ott lesznek a havi hírleveleink, melyekben
az események és programok pontos időpontjai és részletei is megtalálhatóak lesznek. Bízunk benne, hogy az idén
is érdekes és változatos programokat kínálunk és sokatokkal találkozunk az új évben is!

Ez történt decemberben:
Heves Megyei Értéktár szakmai konferencia
2013. december 17-én a Heves Megyei Önkormányzat, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves megyei irodája és a
Kaptárkő Egyesület közösen szervezett szakmai konferenciát a Heves Megyei Értéktár működésének
bemutatására. Novák Richárd, a Kaptárkő Egyesület alelnökének, valamint Kary József, a Nemzeti Művelődési
Intézet Heves megyei irodájának elnökének köszöntője után az Értéktár Bizottság tagjai 15-20 perces előadások
keretében ismertették saját szakterületüket. Ezt követően Kary József a nemzeti értékek gyűjtéséről és a
javaslattétel módjáról ismertette az érintetteket, majd ünnepélyes keretek közt megtörtént a Heves Megyei
Értéktár Szakmai Bizottságának hivatalos megalakulása, melyek a tagjai a következő szakemberek:
- Agrár és élelmiszergazdaság: Szabó Tamás (a Helyi Termék magazin főszerkesztője)
- Épített környezet: Báryné dr. Gál Edit (a gyöngyösi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke)
- Ipari és műszaki megoldások: dr. Bereczné dr. Huszár Éva (ny. főlevéltáros)
- Kulturális örökség: Baráz Csaba (szakmai munkatárs, Kaptárkő Egyesület)
- Sport: Turay Zoltán (sportújságíró)
- Természeti környezet: Dudás György (igazgatóhelyettes, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)
- Turizmus és vendéglátás: Badacsonyiné Bohus Gabriella (elnök, Egyesület Eger Idegenforgalmáért)
- Novák Richárd (alelnök, Kaptárkő Egyesület)
A konferencia zárásaként a Bizottság elfogadta az első javaslatot is; „Gárdonyi Géza és irodalmi hagyatéka” a
tagok egyhangú szavazata után elsőként nyert felvételt a Megyei Értéktárba.
A konferencia célja a figyelem felkeltése volt, a helyi társadalom megmozgatása annak érdekében, hogy minél
több javaslatot tegyenek. Az ehhez szükséges adatlapot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. A
gyűjtőmunkát a megye mind a 121 településén el kell végezni, ezt követően kerülhetnek az adatok a Megyei
Értéktárba.
A javaslatokat elektronikus és postai úton is várjuk
a következő címekre:
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
3300 Eger, Kallómalom u. 32. III./9.
Email: poczikm@kaptarko.hu

Évzáró gyűlés Répáshután
2013. december 14-én szombaton került megrendezésre Répáshután egyesületünk évzáró gyűlése, ahol a
résztvevők barlangi és felszíni túrán vehettek részt. A barlangtúra résztvevői a Létrási-vizesbarlang földalatti
világát csodálhatták meg túravezetőink segítségével, míg a felszíni túra résztvevői a ködpárna fölé emelkedve a
„bükki köveken” fürdőztek a napsütésben. Este – a közös elkészített palócgulyás után – kötetlen formában
értékeltük az elmúlt év eredményeit, majd a jövőbeni terveket latolgattuk.

Februárra tervezett programjaink:
Meghívó Évnyitó Közgyűlésre
Egyesületünk Évnyitó közgyűlését 2014. február 6-án, csütörtökön 18.00 órától tartjuk Egyesületünk új
irodájában (Eger, Dobó tér 6/A III. emelet 1. – az Eszperantó sétányon, a Fazola utcai új gyalogos híddal szemben
található irodaépület).
Napirendi pontok:
- Az elnök szakmai beszámolója az Egyesület 2014. évi szakmai terveiről
- A 2014. évben megvalósuló pályázatok és azok ütemtervének ismertetése
- A szakosztályvezetők ismertetője 2014. évi programjaikról és terveikről
- Pályázati lehetőségek ismertetése
- Egyebek
A Taggyűlés előreláthatólag 20 óráig tart.
Megjelenésedre és aktív részvételedre feltétlenül számítunk!
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés időpontja: 2013. február 6-a, csütörtök
18.30 óra, helye: Egyesületünk irodája (Eger, Dobó tér 6/A III. emelet 1.) A határozatképtelenség miatt megismételt
taggyűlés napirendi pontja megegyezik a jelen meghívóban felsorolt eredeti napirendi ponttal. A megismételt
taggyűlés a megjelent tagjai számára tekintet nélkül határozatképes.
Juhász Gergely
elnök

2014-ben is Egri Zöld
Kör ismeretterjesztő
előadássorozat!
A 2013-ban újraindult Zöld Kör előadásokat 2014
februárjától folytatjuk a belvárosi, épített környezet-,
természeti- és kultúrtörténeti érdekességeivel, amely
segítséget nyújthat az élhető, környezettudatos
lakossági szemlélet kialakításában. Az előadások
helyszíne az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál
Könyvtár és Médiacentrum A/113. terme (Eger,
Eszterházy tér 1. /Líceum/). A belváros természeti
értékeinek megismerését, a helytörténet kérdéseit,
tényeit taglaló előadásokat a következő témákban és
időpontokban szervezzük:
1., Egyáltalán hol ered, mikor és hányszor
pusztított a városban és mikor épültek rajta
hidak? - Avagy az Eger-patak szerepe városunk
életében
Előadó: Barna Béla (főiskolai tanársegéd,
Eszterházy Károly Főiskola – Kommunikáció és
Médiatudományi Tanszék)
Időpont: 2014. február 13. csütörtök 17:00

2., Nappali fényözön éjszaka, avagy mi is az a
fényszennyezés?
Előadó: Novák Richárd (társelnök, Kaptárkő
Egyesület)
Időpont: 2014. február 27. csütörtök 17:00

Az Egri Zöld Kör
előadássorozatára a belépés
ingyenes.
Az Egri Zöld Kör ismeretterjesztő előadássorozat az
Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum
által szervezett Könyvtári Szabadegyetem és a Kaptárkő
Természetvédelmi és Kulturális Egyesület közös szervezésében
valósul meg.

Az előadássorozat a „Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor
funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt keretében „Közel a
természet” címen megvalósuló ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1-017
azonosítójú mini-projekt keretében támogatásban részesült.

Filmklub

Az idei évtől Kozma Attila operatőr
tagtársunk segítségével havi egy alkalommal
megrendezésre kerülő Filmklubot indítunk,
melynek célja kevésbé ismert – de
tevékenységünket érintő – természetfilmek
vetítése az érdeklődőknek, majd ezt követően
kötetlen beszélgetés a témáról.
A vetítések helyszíne: Egyesületünk irodája
(Eger, Dobó tér 6/A III. emelet 1. – a volt
/elbontott/ Stella pizzéria feletti irodaházban)
Az első vetítés időpontja: 2014. február 20.
csütörtök
18:00,
tervezett
film:
Vad
Magyarország

A vetítések ingyenesek!

Naptárés pólórendelés
Elkészült
2014-es
egyesületi naptárunk. Az
egy oldalas, színes, A3+
méretű naptárat a Prana
túraboltban
tudjátok
megvenni 600 Ft-ért.
Szintén a Prana túraboltban leadott saját
pólókra 800 Ft-ér ellenében lehet színes,
egyesületi logót nyomtatni. Megkérjük az
érdeklődőket, hogy csak 100% pamut anyagú
pólókat adjanak le! Az átfutási idő kb. egy
hónap!
Bővebb
információ:
Havasi
Norbert
(+36202181450, havasin@kaptarko.hu)

Tátra csúcs téli mászás
A Blackfoot Outdoor Barlangász- és Hegymászó Klub
szervezésében február 14-16. között téli hegymászó túra
keretében szeretnénk meghódítani a Tátra csúcsot.
Tervezett program:
1. nap, péntek: kiutazás, Poprád-tavi ház
Reggel 7-órakor Egerből. Találkozó a K&H parkolóban, a buszpályaudvarral szemben, 7.00-kor. Indulás
bepakolás után 7,15-kor.
Dél körül érkezünk meg a Magas-Tátra központi vonulatai alá, a Csorba-tó mellett fekvő Poprádi-tó
parkolóba. Ha minden jól megy, hátizsákjainkat felpakoljuk a menedékház terepjárójára - ami felviszi
helyettünk felszereléseinket a szállásunkra – mi meg gyalog folytatjuk tovább az utat a Menguszfalvi-völgy
behavazott fenyvesei között a sziklás csúcsok felé.
Egy jó óra séta után érkezünk meg a befagyott Poprádi-tóhoz. Itt, a tó partján áll a menedékház, ahol a
következő két napot töltjük. Miután elfoglaltuk szállásunkat – és marad időnk – még egy kisebb kirándulást
teszünk a környéken, közben beállítjuk felszereléseinket (hágóvasakat). Az estét itt töltjük.
2. nap, szombat: Tátra-csúcs, hegymászótúra
Korai kelés után elindulunk egy egész napos hegymászótúrára az Omladék-völgybe. Miután átkeltünk a
tavon, a Jeges-patak zúgói mellett kapaszkodunk fel a Jeges-tó alá – amely most majdnem fenékig befagyva
valóban jeges képet mutat. Fölöttünk a Tátra-csúcs merész, 2547 m magas sziklaorma emelkedik, mely talán a
Tátra egyik legszebb, legmerészebb csúcsa.
A csúcsra a Sárkány-tavi-nyergen keresztül egy meredek, havas-jeges kuloáron keresztül fel. Ahogy felérünk
a csúcsra, gyönyörű kilátás tárul elénk, körülöttünk a Magas-Tátra csúcsaival. Sokak szerint innen nyílik a Tátra
legszebb körpanorámája. A csúcscsokik elfogyasztása után óvatosan leereszkedünk a kuloáron, és az Omladékvölgy már megismert útvonalán visszasétálunk a menedékházhoz, ahol az estét meleg ételek, és hideg csapolt
sörök társaságában töltjük.
menetidő: 8-10 óra, szintemelkedés: 1100 m
3. nap, vasárnap: A Szlovák-paradicsom jégvilága – jégmászás
Reggel felkapjuk nagyhátizsákunkat, és lesétálunk a parkolóba. Itt még nem ér véget túránk, hiszen a
szomszédos Szlovák Paradicsom szurdokaihoz utazunk. A szurdokok télen be vannak fagyva, a sziklafalakról
hatalmas jégcsapok lógnak – ami télen a jégmászók paradicsomává teszi a vidéket. Lehet itt választani
mindenféle lehetőségből, de próbálkozhatunk teljesen kezdő útvonalakkal is, felső biztosítással. A délutáni
órákban indulunk haza. Egerbe előreláthatólag az esti órákban érkezünk.
menetidő: 4-5 óra, szintemelkedés: nem sok (100-150 m, helyszíntől függően)
Tudnivalók:
Ez egy nem túl nehéz hegymászótúra, ahová alapfokú ismeretekkel rendelkezők is jöhetnek, de ne itt kezd el
megismerkedni a túrázással – az egy kicsit erős kezdés lenne. 
Szükséges felszerelés: egy megfelelően merev talpú bakancs, amire fel tudjuk csatolni a hágóvasat, egy
megfelelően szél és vízálló héj ruházat, meleg aláöltözet, kamásli, sapka-sál-kesztyű, jó idő esetén (és miért ne
lenne jó idő?) naptej, napszemüveg. Szükséges technikai felszerelés: beülő, sisak, hágóvas, jégcsákány, egy-két
csavaros karabiner. Ha nincs felszerelésed, tudunk kölcsönözni néhány darabot.
Gyönge testünk tápláléka: napi kaját (szendvicsek, csoki) hozzál magaddal, viszont este a menedékházban
meleg ételek bő választéka vár (természetesen ez pénztárca függő, de tűrhetőek az árak). Amennyiben a
vacsorát is hozott anyagból szeretnéd megoldani, van lehetőség, hogy saját gázpalackon melegítsd a saját magad
által hozott ételed.
Szállás: a Poprád-tavi menedékházban, a turistaszálló részlegen, emeletes ágyakon, 6-8 fős szobákban.
Meleg vizes zuhanyzó a folyosón.
Utazás: kisbusszal, Egerből
Részvételi díj: 16 500 Ft – 3 nap (Ebben benne foglaltatik a szállás, és az utazás.)

A szállást előre le kell foglalni, tehát foglalót kell fizetni. Ezért a jelentkezési határidő február 3-a, hétfő. A
jelentkezéssel együtt fizesd be az előleget, ami 10 000 Ft/fő, a fennmaradó 6500 Ft-ot induláskor intézzük (ez a
fennmaradó szállásköltséget, és leginkább a benzinpénzt takarja – előreláthatólag ennyiből kijön az utazás, ha
leszünk legalább hatan). Jelentkezéskor közöld felszerelésigényedet, hogy tudjunk segíteni a kedvezményes
bérlésben (ha nincs felszerelésed).
Résztvevők létszáma: 6-8 fő összesen (ebben én is benne foglaltatok), hiszen ennyien tudunk
biztonságosan mozogni a hegyen. Részvétel a jelentkezés sorrendjében történik.

További infó:
kleind@kaptarko.hu
kleindavideger@gmail.com
tel: +36/30/507-07-47

Egyesületi tagság, tagdíjak és tagkártya
Kérnénk miden tagtársunkat (akik még nem tették meg) és minden leendőbeli érdeklődőt, hogy a frissített
belépési nyilatkozatot töltsék ki, írják alá és juttassák el hozzánk személyesen vagy postai úton elérhetőségeink
valamelyikére. A nyilatkozat elérhető weboldalunkon a Rólunk/Dokumentumok menüpont alatt vagy a
facebook csoportunkban a file-ok menüpont alatt.
A frissített belépési nyilatkozat egy olyan új tagregisztrációt ahol részletes képet kaphatunk arról, hogy kit,
melyik szakosztály(ok) munkája és programjai érdekelnek, illetve önkéntesként is lehet e rá számítani
környezetvédelmi céljaink, feladataink véghezvitele érdekében.

Tájékoztató a tagsággal járó kötelezettségekről, a tagdíjbefizetésről, a tagkártyáról és a tagsággal
járó kedvezményekről:
A Tagság elsősorban egyfajta támogatás, segítség, személyes megerősítés természet- és környezetvédelmi
céljaink elérésében, feladataink véghezvitelében.
- Az Egyesület rendes tagja vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a
tagdíjat. (melynek mértéke 2014-ben 1000 Ft/év). A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján
(belépési nyilatkozat kitöltése) – az Egyesület Elnöksége dönt.
- Az Egyesület pártoló tagja vállalja, hogy erkölcsileg és lehetőségei szerint anyagilag támogatja az
Egyesület működését. A pártoló tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján (belépési nyilatkozat
kitöltése) – az Egyesület Elnöksége dönt.

Tagdíjbefizetés:
Aki szeretne belépni Egyesületünkbe vagy megújítani tagságát, kérjük, fizesse be tagdíját, amivel
alapszabályban leírt céljainkhoz agyagi támogatást nyújt és a tagsággal járó kedvezményeket igénybe tudja
venni. A tagdíj befizetésére lehetőség van:
-

készpénzben (a Prana Outdoor túraboltban, Egerben a Bajcsy-Zs. u. 17. szám alatt, nyitvatartási időben)
rózsaszín postai csekken
banki átutalással (62800307-11021340 Eger és Környéke Takarékszövetkezet)

Kérjük rózsaszín postai csekken és banki átutalással történő fizetéskor a közlemény rovatban tüntessék fel a
tagdíjat befizető nevét és azt, hogy „tagdíj”!
Tagkártya és a tagsággal járó kedvezmények:
A tagdíjat befizető tagjaink névre szóló, különböző kedvezményekre jogosító tagkártyát kapnak. A
kedvezmények a következők:
- Kedvezményes (önköltséges) vagy ingyenes részvétel Egyesületünk által szervezett túrákon és
tanfolyamokon (mindig az aktuális kiírásnak megfelelően);
-

Az Egyesület felszereléseinek és eszközeinek térítésmentes használata, bérlése (kaució ellenében);
10% kedvezmény a Prana Outdoor túraboltban történő vásárláskor;
A Várkúti Dobó István ház kedvezményes igénybevétele.

Kérnénk miden jelenlegi tagot és leendőbeli érdeklődőt, hogy a frissített belépési nyilatkozatot töltse ki, írja
alá és juttassa el hozzánk személyesen vagy postai úton elérhetőségeink valamelyikére!

2014-es tervek
Önkéntesek a természet védelméért
A 2014-es évben is várunk Titeket önkéntesként programjainkon és rendezvényeinken, ha fontosnak érzitek az
aktív környezetvédelmet és az abba történő bekapcsolódást. A szakmai programok során szerves részesei
lehettek az élhetőbb környezet kialakításáért tett erőfeszítéseinknek. Várunk titeket tanösvény
karbantartásainkon, turistajelzés felújításokon, teljesítménytúránk ellenőrzőpontjain és még sok más
eseményünkön!
Ismeretterjesztő túrák
A túrák célja, hogy a résztvevők megismerhessék szűkebb hazánk és a Kárpát-medence természeti és
kultúrtörténeti értékeit. Elsősorban a Bükkalja kaptárköveit és kőemlékeit bemutató ingyenes, szakvezetett
kirándulásokat szervezünk az érdeklődők részére.
Barlang- és hegymászótúrák
Akit érdekelnek a hegyek mind belülről, mind kívülről, az idén is számos izgalmas programot fog találni a bükki
barlangoktól a Tátra téli csúcsáig. Vannak túráink kezdők és magasabb szintű technikai ismeretekkel
rendelkezők részére is, vannak egyszerű barlangtúráink, de kutató programokat is szervezünk.
Vízitúrák
A vizek és a vízi élővilág szerelmeseink idén is több vízitúrát kínálunk, a Bodrog ártér és a Hernád mellett az
páratlan madárvilágú Tisza-tó is vár minket! A Tisza tavas vízitúráknál esőnap is lesz meghirdetve, így ha
nagyon elromlik az idő, nem rendezzük meg a programot.
Egri Zöld Kör ismeretterjesztő előadássorozata
A 2013-ban újraindult Zöld Kör előadásokat 2014 februárjától folytatjuk a belvárosi, épített környezet-,
természeti- és kultúrtörténeti érdekességeivel, amely segítséget nyújthat az élhető, környezettudatos lakossági
szemlélet kialakításában.
„Saxa Loquuntur”
A kövek beszélnek. Egyesületünk az idei évben ismét lehetőséget kínál a Magyarországon előforduló
nevezetesebb fosszíliák megismerésére hétvégi programok keretében. 2014 tavaszán két ősmaradvány gyűjtő
túrára invitáljuk a paleontológia szerelmeseit.

2014-es eseménynaptár
Január
25. szombat – 26. vasárnap: Barlangtúra az
Aggteleki-Karszton (Baradla-barlang Retek-ág,
Kossuth-barlang, Baradla-tetői-zsomboly, Rákóczibarlang)
25. szombat – február 2. vasárnap: Sítábor
Hargitafürdőn

Május
14. szerda – 18. vasárnap: Barlangtúra Erdélybe
(Vargyas-szoros - Orbán Balázs-barlang, Berkai
sárvulkán, Súgó-lyuk)
17. szombat – 18. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
Filmklub
Hernád, vízitúra (május vége – egész hétvége)
Mónosbél, Vízfő – ősmaradvány gyűjtő túra
Szarvaskői geológiai tanösvény – éves felújítás

Február

Június

5. szerda: Évnyitó Közgyűlés
8. szombat – 9. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
13. csütörtök: Egri Zöld Kör ismeretterjesztő
előadássorozat
14. péntek – 16. vasárnap: Hegymászótúra a MagasTátrában (Tátra-csúcs), jégmászás a Szlovák
Paradicsomban
20. csütörtök: Filmklub
22. szombat – 23. vasárnap: Barlangtúra a Bükkhegységben (Pénzpataki-víznyelőbarlang), Myotisemlékhely tábla avatás
27. csütörtök: Egri Zöld Kör ismeretterjesztő
előadássorozat

7. szombat – 15. vasárnap: Albániai-barlangkutató
expedíció
21. szombat: Kaptárkövek 55/30/TRAIL30/12
teljesítménytúra
28. szombat: Tisza tó – Poroszló, vízitúra (1 napos
túra)
28. szombat – 29. vasárnap: Barlangnap
Filmklub

Július
12. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1 napos
túra)

Augusztus

Március
8. szombat – 9. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
22. szombat – 23. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
Filmklub
Dobó István vadászház – tavaszi nagytakarítás

2. szombat – 3. vasárnap: Barlangkutatóútra a Bükkhegységben
16. szombat -24. vasárnap: Nyári Kutatótábor a
Bükk-hegységben

Szeptember
27. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1 napos
túra)
Filmklub
Kaptárkövek – ismeretterjesztő túra

Április

Október
Filmklub
Bükkalja – ismeretterjesztő túra

5. szombat – 6. vasárnap: Barlangkutatóútra a Bükkhegységben
19. szombat -27. vasárnap: Tavaszi Kutatótábor a
Bükk-hegységben, Kopasz-réten
22. kedd: Föld Napja rendezvény
Filmklub
Bodrog ártér, vízitúra (április vége – egész hétvége)
Bánhorváti, Csiga-tető – ősmaradvány gyűjtő túra

November

Szomolyai kaptárkő tanösvény – éves felújítás

Filmklub

Filmklub

December
Évzáró gyűlés

