Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- szeptember -

Eltelt egy év…
Lassan egy éve már, hogy hírlevelünket újraindítottuk, rengeteg programról számolhattunk be nektek az
elmúlt 12 hónapban. Egy kis nyári pihenő után nincs ez másként most sem. Voltunk kenutúrázni, de azért
dolgoztunk is; Egerben számos védett fa kapott táblát és jelzéseket is festettünk. Szeptemberben is várunk
Titeket az Eger Ünnepén és folytatódik a Zöld Kör előadássorozatunk is.

Ez történt a nyáron:
Vízitúra a Hernádon
Augusztus utolsó hétvégéjén a Hernádon eveztünk a Fodor Vízitúrákkal. Ahogy a szlogen is hirdette:
vadvíz-kaland minden kanyarban…
Az Egyesületből tizenketten vettünk részt az eseményen, ahol két nap alatt összesen 44 km-t eveztünk
Abaújvártól Gibártig. Én személy szerint nagyon vártam már ezt a kirándulást, igazi kihívásként tekintettem a
hernádi kenuzásra. Végül nem is csalódtam. Nem sok kenu legénysége maradt száraz, köztük az enyém sem. A
ré...sztvevő 10 kenuból talán csak 2 nem borult… A víz hideg volt (18 fok körül), de még ez sem tudta elrontani a
kedvünket. A szokásos jó hangulatban, igazi nyári időjárásban telt a két nap. A lehető legjobban tettük, hogy
vízen töltöttük a hétvégét. Jövőre visszamegyünk a Hernádra! Hátha sikerül borulás nélkül is…
Lengyel János

Turistajelzések felújítása
Egyesületünk Természetjáró Szakosztálya, Krecz Péter vezetésével augusztus hónapban felújította a Várkúti
turistaháztól a Várhegy tetejéig vezető piros háromszög jelzést. Ahol szükséges volt ott új jelzések kerültek
felfestésre, illetve a régiek megerősítése, felújítása történt meg. A festés során önkénteseink, az MTSz (Magyar
Természetjáró Szövetség) által kiadott szakmai szempontok (a mindenkor aktuális MTSz útjelző útmutató)
alapján végezték a felújítási munkát, Egyesületünk MTSz-nél regisztrált útjelző vezetőjének irányításával.
A Várhegyi turistajelzések felújítása, szeptember hónapban, a zöld jelzésből kiágazó és a Várhegy tetejére
vezető, zöld háromszög jelzés felújításával folytatódik.

Védett fák táblázása Eger belvárosában
Egyesületünk a „Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című városi projekt
keretében „Közel a természet” címen megvalósuló programjának részeként a belváros fás-szárú növényeinek
informatív táblával ellátását tűzte ki egyik célként, hogy a belváros parkosított területein található fák, cserjék
ne csak esztétikai élvezetet nyújtsanak az ott sétálók számára, hanem egy tájékoztató, ismeretbővítő lehetőséget
is az érdeklődőknek.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati rendelete alapján helyi jelentőségű védett természeti emlékek
nyilvánított belvárosi fák közül a következő védett fák kerültek tájékoztató táblával ellátásra:
•

Agria Park Tiszafái

•

Csákány utcában álló Japán akác

•

Egészségház utca 5. szám előtt álló Páfrányfenyő

•

Eszterházy Károly téren álló Törökmogyoró és Vérbükk

•

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium udvarán álló Tiszafák

•

Heves Megyei Önkormányzat udvarán álló Vadgesztenyék

•

Markhot Ferenc Kórház, Rendelőintézet udvarán álló Juharlevelű platán

•

Ward Mária Leánygimnázium udvarán álló Hegyi szil és Páfrányfenyő

Szeptemberre tervezett programjaink:
XIX. Eger Ünnepe
Idén is képviselteti magát Egyesületünk, szeptember 20-án
szombaton, az Érsekkertben, a XIX. Eger Ünnepén.
Egyesületünk sátránál az érdeklődők személyesen is megismerkedhetnek tevékenységünkkel és
munkánkkal, illetve, hogy milyen programjainkba és szakmai munkálatainkba tudnak önkéntesként
bekapcsolódni. A középiskolások akár az 50 óra közösségi szolgálatot, a felsőoktatásban tanulók pedig a
gyakorlati idejüket is eltölthetik nálunk.
A helyszínen ismeretterjesztő kiadványainkat is megismerhetik az oda érkezők, a játékos kedvűeket pedig a
belváros természeti és kultúrtörténeti értékeit megismertető csapatjátékkal várjuk, ahol minden résztvevő
ajándékot kap, a leggyorsabbakat pedig a nap végén külön díjazzuk.

Vetélkedő egri általános és középiskolás csapatoknak Eger
Ünnepén
Egyesületünk csapatverseny keretében vetélkedőt hirdet egri általános és középiskolásoknak a belváros
természeti és kultúrtörténeti értékeivel kapcsolatban. A résztvevők ajándékokat kapnak, a leggyorsabbakat
pedig külön díjazzuk.
Részletek:
A vetélkedőre nevezhet minden olyan csapat, amelyben van legalább 1 fő egri általános és/vagy
középiskolás tanuló. Nevezni csak személyesen, nevezési lap kitöltésével lehet 2014. szeptember 20-án
szombaton, 10 órától, a XIX. Eger Ünnepén az Érsekkertben, a Kaptárkő Egyesület sátránál.
A játékos vetélkedő célja Eger belvárosának természeti és kultúrtörténeti értékeinek felfedezése, vagyis a
rajtnál kapott menetlevélben szereplő állomások felkeresése és az ott található kérdések minél pontosabb
megválaszolása. A helyesen válaszolók ajándékokat kapnak, a leggyorsabbakat pedig a nap végén külön
díjazzuk.

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

Szeretettel várunk mindenkit szeptember 20-án szombaton
10 órától az Érsekkertben, a sátrunknál!

Ivástól a fürdésig – Folytatódik az Egri Zöld Kör
ismeretterjesztő előadássorozat
2014 őszétől folytatjuk az Egri Zöld Kör előadásait 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:
Ivástól a fürdésig: Eger vizeinek kultúrhistóriája
Előadó: Barna Béla (főiskolai tanársegéd, Eszterházy Károly Főiskola – Kommunikáció és Médiatudományi
Tanszék)
Időpont: 2014. október 1. szerda 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.

További híreink:
Javaslatokat várunk a Heves Megyei Értéktárba
Mint ahogy azt már bizonyára sokan tudják, a Heves Megyei Értéktár kezelése a Kaptárkő Egyesület
feladatai közé tartozik. Heves megye kiemelkedő természeti értékei, növény- és állatvilága, helyi hagyományai,
épített környezetének jellegzetes produktumai, helyi specialitású gasztronómiája, egyedi termékei, a megye
területén található mezőgazdasági különlegességek, kimagasló sportolói sikerei és minden további, a felsoroltak
között nem szereplő, de kiemelkedőnek tartott egyedi értékeinek megőrzése, népszerűsítése közös érdekünk.
Ezért szeretnénk megkérni minden, a Heves megye helyzetét szívén viselő állampolgárt, hogy tegyen
javaslatot az általa fontosnak tartott, értéket képviselő minden olyan „dologra”, mely beleillik az alábbi
kategóriák egyikébe:









Agrár és élelmiszergazdaság
Egészség és életmód
Épített környezet
Ipari és műszaki megoldások
Kulturális örökség
Sport
Természeti környezet
Turizmus

Kérjük, hogy javaslataik elkészítéséhez használják a "A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról" szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet iránymutatásit, illetve az adatok megküldéséhez annak 1.
mellékletét („javaslat a [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez”
címmel) vagy vegyék fel a kapcsolatot a Kaptárkő Egyesület munkatársaival, akik készségesen segítenek a
témában és szükség esetén megküldik a szükséges mellékleteket, tudnivalókat.

Csillagoségbolt-park
Nemzeti Parkban

létrehozásának

előkészítése

a

Bükki

Egyesületünk a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati felhívásán támogatást nyert „A fényszennyezés
problémájának széles körű megismertetése, és Csillagoségbolt-park létrehozásának előkészítése a Bükki
Nemzeti Parkban” címmel benyújtott projektjére.
A pályázat célja, hogy minél többen értesüljenek az élővilágot, és bennünket embereket is befolyásoló
fényszennyezésről, mint a környzetszennyezés egyik formájáról, illetve fogékonyabbá tegyük az embereket az
égbolt látnivalóira, a sötét égbolt megóvásának szükségességére és fontosságára. Célul tűztük ki, hogy felmérjük
a Bükki Nemzeti Park fényszennyezettségének mértékét, irányt mutassunk, és népszerűsítjük a hatékony és
kevésbé pazarló világítótestek elterjedését, segítsünk megóvni a természetvédelem, tájvédelem, és kulturális
örökségünk szempontjából is igen fontos sötét égboltot. A projekt keretében csillagászati bemutatókat tartunk
együttműködőinkkel, felmérünk és lecserélünk egyes fényszennyezést okozó világítótesteket, majd a pályázat
ideje alatt összegyűlt adatokból és információkból egy felterjesztési dokumentumot készítünk el a Nemzetközi
Sötétégbolt Szövetség (IDA) felé, melynek ereménye képpen a Bükki Nemzeti Park is megkaphatja a
Csillagoségbolt Park Címet, ahogy ez hazánkban már két esetben is megtörtént (Zselic, Hortobágy).
A megvalósításban számítunk önkéntesek munkájára is, akik a felmérésekhez nyújtott segítségükkel
hozzájárulhatnak a projekt sikeréhez.
További információ a projektről és az önkéntesek bekapcsolódásának lehetőségéről:
Novák Richárd, KTKE alelnök, novakr@kaptarko.hu

