Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- október -

Szeptemberben a Bükki Csillagoségbolt-park befejező szakaszához érkeztünk: Kisgyőrben, és a Szent Istvánbarlang bejáratánál világítótesteket cseréltünk le, valamint lezajlott a projektzáró rendezvényünk is.
Októberben a várkúti Dobó István Vadászházban környezettudatos fejlesztéseket hajtunk végre, továbbá a
hónap végén elindul a vegetáriánus főzőklub is. Végül novemberre és decemberre egy-egy túraajánlatot is
olvashattok.

Ez történt szeptemberben:
Szebben ragyognak a csillagok, mint egy éve
Egyesületünk projektzáró rendezvényt tartott 2015.szeptember 15-én Egerben. Az esemény célja az volt, hogy
tájékoztassuk a megjelenteket az elmúlt egy évben a projekt keretében elvégzett munkáról. Vállaltuk, hogy
csökkentjük fényszennyezést, melyet meg is tettünk, illetve sok más tevékenység mellett felmértük a Bükki
Nemzeti Park fényszennyezettségét, melynek eredményeképpen elkészült egy felterjesztési anyag a Nemzetközi
Sötétégbolt Szövetség felé. A felterjesztés elbírálása e szervezet feladata, bízunk a pozitív döntésben, hogy
hazánkban harmadikként új csillagoségbolt-park szülessen.

A Szent István-barlang lámpáit is kicseréltük
A Szent István-barlang homlokzatán lámpatesteket cseréltünk. A régi gömblámpákat felváltották az
ernyőzött, melegfényű LED-es fényforrások.

Lámpatest csere Kisgyőrben is
A fényszennyezés zömét az átgondolatlanul elhelyezett és működtetett közvilágítás adja. Kisgyőrben is
lámpatesteket cseréltünk le, elősegítve ezzel a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület csillagászati-bemutató
tevékenységét. A fejlesztéssel utat szeretnénk mutatni egy hatékonyabb, átgondoltabb, és takarékosabb jövő
irányába.

Októberre tervezett programjaink:
Vegetáriánus Főzőklub indul októberben

Kedves Tagtársunk!
Tudtad, hogy napjainkban a klímaváltozás egyik okozója a túlzott húsfogyasztás? Szeretnél egy újabb
lépést tenni a környezettudatosság felé?
Csatlakozz októberben induló Vegetáriánus Főzőklubunkhoz, ahol nem csak beszélgetünk a témáról,
de Pálok Péter szakács segítségével finom, egészséges, húsmentes recepteket is elkészítünk.
A programsorozat mindössze 5 alkalomból áll, ne maradj le róla!
A programok tervezett helyszíne, időpontja:
Govinda Étterem - Eger, 2015. október-november

Az első alkalom: 2015. október 29., csütörtök, 18:00
A jelentkezéshez szükséges:
Rendezett egyesületi tagság (belépési nyilatkozat kitöltése, éves tagdíj 1000 Ft) és Egészségügyi
kiskönyv.
Külön részvételi díj nincs.
Jelentkezésed küldd el a poczikm@kaptarko.hu címre!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai
Kaptárkő Egyesület
Hálásan köszönjük az Európai Unió támogatását. A
rendezvényen elhangzó információkért és a
kiadványok tartalmáért a szervezők felelősek és az
nem egyezik meg feltétlenül az Európai Unió
véleményével. Az Európai Unió nem felelős a
rendezvényen kapott információkért.

Környezettudatos fejlesztések a várkúti Dobó István Vadászházban

Kedves Tagtársunk!
Környezettudatos fejlesztéseket tervezünk a Dobó István Vadászházban, melyre ezúton
meghívunk!
Egy energiatakarékos és környezetbarát komposzt toalett építését tervezzük, melynek használatával
vizet spórolunk, értékes humusz keletkezik, és teljesen szagtalan.
Ráadásként egy sörösdobozokból álló napkollektoros aszalót is készítünk, mely segítségével természetes
és egészséges élelmiszert raktározhatunk el a télre.
A munkálatokhoz kétkezi segítséget kérünk Tőletek, az aszaló elkészítéséhez sörösdobozokat, és aki tud,
hozzon magával a munkálatokhoz szükséges szerszámokat is.

A tevékenység tervezett helyszíne, időpontja:
Várkút, Dobó István Vadászház, 2015. október 18. vasárnap

Az utazási költséget térítjük, és egy tál meleg ételt is kínálunk segítőinknek.
A jelentkezéshez szükséges:
Rendezett egyesületi tagság (belépési nyilatkozat kitöltése, éves tagdíj 1000 Ft rendezése).
Jelentkezésed küldd el a poczikm@kaptarko.hu címre!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Hálásan köszönjük az Európai Unió támogatását. A
rendezvényen elhangzó információkért és a
kiadványok tartalmáért a szervezők felelősek és az
nem egyezik meg feltétlenül az Európai Unió
véleményével. Az Európai Unió nem felelős a
rendezvényen kapott információkért.

Novemberre tervezett programunk:

Bél-kő túra
November utolsó vasárnapján a Bükk kapujától, Felsőtárkányból indulunk útnak a sárga jelzésen a Szalajkavölgy irányába, amely Magyarország egyik legszebb és leglátogatottabb völgye. Közben útba ejtjük a Bél-kőt is, a
bükki kövek vonulatának legnyugatibb tagját, ahonnan minden évszakban gyönyörű kilátás tárul elénk.
Útvonal: Felsőtárkány – Bél-kő – Katonasírok- Szalajka-völgy – Szilvásvárad

Időpont: 2015. november 29., vasárnap Táv: 21 km Nehézség: közepesen nehéz Szintemelkedés: 752 m
Időtartam: 6 óra Találkozóhely: 6:50, Eger, Autóbusz Pályaudvar /Barkóczy utca/ Indulás: a 7:10-es
felsőtárkányi busszal Érkezés: 17:15 körül Egerbe Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák,
esővédő ruházat, min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés: egyénileg
Költségek: buszjegy /egyénileg fizetendő/
Eger – Felsőtárkány (310 Ft felnőtt/155 Ft diák),
Szilvásvárad - Eger (560 felnőtt/ 280 diák)

Túrára jelentkezés név és telefonszám
kaptarkoegyesulet@gmail.com e-mail címen.

megadásával

lehetséges

Domboróczky

Dalmánál,

a

Decemberre tervezett programunk:

A Déli-Bükk peremén
Hagyományos karácsonyi túránk a Déli-Bükk északi peremén, Répáshuta és Lillafüred között a sárga
turistajelzésen vezet. Utunk során érintjük a Pénz-pataki-víznyelőbarlangot, a bükkszentkereszti gyógyító
köveket, és láthatunk egy régi síugrósáncot. A napot Lillafüreden, a Hámori-tónál zárjuk, mely a Miskolc
környékiek kedvenc kirándulóhelye.

Útvonal: Répáshutai elágazás – Hollóstető – Bükkszentkereszt – Boldogasszony-kövek - Lillafüred
Időpont: 2015. december 27., vasárnap Táv: 18 km Nehézség: közepesen nehéz Szintemelkedés: 506 D+
Időtartam: 5 óra Találkozóhely: 8:20, Eger, Autóbusz Pályaudvar /Barkóczy utca/ Indulás: a 8:30-as miskolci
/transzbükki/ busszal Érkezés: 17:15 körül Egerbe Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák,
esővédő ruházat, min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés: egyénileg
Költségek: buszjegy /egyénileg fizetendő/
Eger – Répáshutai elágazó (650 Ft felnőtt/ 325 Ft diák),
Lillafüred - Eger (840 felnőtt/ 420 diák)
Túrára jelentkezés név és telefonszám
kaptarkoegyesulet@gmail.com e-mail címen.

megadásával

lehetséges

Domboróczky

Dalmánál,

a

