Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- január-február -

Az elmúlt évben sok-sok programmal vártunk Benneteket, amit idén is szeretnénk folytatni. A négy
szakosztály igyekszik minél változatosabb túrákat, előadásokat szervezni számotokra, amivel a gyerekek és a
felnőttek egyaránt ki tudnak kapcsolódni vagy tudásukat gyarapítani. A hírlevél végén ismét összegyűjtöttük
programnaptárban, hogy milyen eseményeket szervez az Egyesület 2017-ben. Találkozzunk idén is!

Egyéb
Adó 1% a természet védelméért
Az SzJA adóbevallásban idén se feledkezz meg rendelkezni az 1%-ról. Akkor is, ha szerinted az csak pár
forint, nekünk sokat számít.
Az adó 1% felajánlásának határideje:


vállalkozóknak: 2017. február 25.



munkavállalóknak: 2017. május 20.

Az adó 1%-ról rendelkező nyilatkozatok beadásának menete:
1.

Töltsd le és nyomtasd ki a nyilatkozatot a honlapunkról. Adószámunk: 18586259-1-10
(http://www.kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/1sz.pdf)

2. Tedd borítékba, melyen feltünteted az adataid (név, lakcím, adóazonosító jel).
3. Juttasd el munkáltatódhoz vagy a NAV-hoz. Vagy ettől egyszerűbben az adóbevallási nyomtatvány
részeként is beadhatod.
Segíts Te is az adód 1%-nak felajánlásával. Köszönjük!

Ez történt decemberber
Hazajáró hétvége Egerben
December első hétvégéjén Egerbe látogatott Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, a Magyar Örökségdíjas
turisztikai-és honismereti magazinműsor, a Hazajáró két szereplője. Pénteki napon az Eszterházy Károly Egyetem,
Tittel Pál Könyvtárban teltház előtt tartottak közönségtalálkozót. Beszéltek a műsor készítéséről, milyen
nehézségekbe ütközhetnek forgatás során, mennyi új barátra tesznek szert. Végül bakiparádéval nevettették meg
a közönséget és lezárásként a „Számvetés VII.” részt vetítették le.
Másnap, december 3-án szombaton a Bükkaljai Kő-út túrasorozaton túrázhattak a jelenlévők a
Hazajárókkal. Az esemény előtt pár nappal már ki kellett tenni a „megtelt” táblát, hiszen óriási érdeklődés övezte
a programot. Közel 70-en túráztunk és tekintettük meg a bükkaljai kőkultúra látványosságait: a noszvaji
barlanglakásokat (POCEM művésztelep), a Galassy-kriptát, a szomolyai barlanglakásos tájházat, a szomolyai
kaptárköveket. Végül Novajon, a tájházban borkóstolóval pihentük ki a túra fáradalmait.

Világhírnévre tör a Bükkaljai Kő-út!
December 4-én kezdődött az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének 13. Részes Felek Konferenciája
(Convention of the Parties, COP13) Cancúnban.
A kísérő rendezvények egyike az Európai Unió Tanácsának Szlovák Elnöksége által szervezett, a hegyvidéki
régiók biológiai és táji sokféleségének fenntartható használatára és megőrzésére irányuló, jó gyakorlatainak
bemutatása a jólét érdekében (Mainstreaming the consercation sustainable use of mountain biodiversity for
wellbeing), ahol bemutatták Egyesületünk Bükkaljai Kő-út projektjét is.
A különböző ágazatokra bontott (pl. turizmus, oktatás, mezőgazdaság, közlekedés) esettanulmányokat
látványos és interaktív story map (Bükkaljai Kő-út story map) formátumban mutatták be, amely ötvözte a szöveges
és multimédiás elemeket.
A Bükkaljai Kő-út a Turizmus kategóriában kapott helyet, a szintén Magyarországról hozott „Gömörszőlős,
a fenntartható falu” jó gyakorlattal együtt. Ezen kívül még Ausztriából, Csehországból, Lengyelországból és
Ukrajnából egy-egy, Romániából öt példát mutattak be, valamint két határon átnyúló gyakorlatot.
Az esemény célja, hogy felhívja a politikai döntéshozók és a média figyelmét az ökoszisztéma-alapú
gazdálkodás értékeire és előnyeire, ezzel ösztönözve a kormányokat az integráció lehetőségének használatára a
fejlesztési tervezésben. A határokon átnyúló hegyvidéki régiók ökoszisztéma-alapú gazdálkodásnak megvan a
lehetősége, hogy javítsa a természeti tőke általános gazdálkodását, miközben hozzájárul az emberi jóléthez és
a Fenntartható Fejlődés Céljainak eléréséhez. Az ökoszisztéma-alapú gazdálkodás megítélésében radikális
változás szükséges ahhoz, hogy holisztikus képet adjon az ökoszisztéma szolgáltatások nyújtása és az emberi
szükségletek között.
A Kárpátok Egyezmény (Carpathian Convention) hasznos példákat biztosít, hogy a hegyvidéki régiók
fenntartható fejlődésében kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban hogyan érvényesíthető a biológiai sokféleség.
Az esemény lehetőséget adott az ismeretek átadására és tapasztalatcserére, a bemutatott projektek integrálására.

Évzáró gyűlést tartottunk
A korábbi évek hagyományait követve évzáró gyűlést tartottunk december 17-18-án a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság Rejteki Kutatóházában.
A közös túra után beszámoltunk a 2016-os év eredményeiről, ismertettük a következő év terveit, és az
elnökség lejáró mandátuma miatt vezetőségi választást is tartottunk.
Az Egyesület 2 évre megválasztott vezetőségének tagjai:


Havasi Norbert – elnök



Novák Richárd – alelnök



Domboróczky Dalma – Természetjáró Szakosztály vezetője



Klein Dávid – Blackfoot Outdoor Hegymászó- és Barlangász Klub vezetője



Kozma Attila – Élővilágvédelmi Szakosztály vezetője



Lengyel János – Vízjáró Szakosztály vezetője
Elérhetőségeik a Kapcsolat menüpont megtalálhatók.

Februári programkínálatunk
Bükkaljai Kő-út túrasorozat – 5. alkalom: Egerszalók és Demjén
kaptárkövei és kőemlékei
Ötödik túránkra invitálunk Titeket, a hat alkalomból álló Bükkaljai Túrasorozat keretében. Ez alkalommal
Egerszalók és Demjén települések kőemlékeit fogjuk megtekinteni.
A túra során felkeressük a Hungarikum címet kapott bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb
helyszíneit. Láthatunk otthonos barlanglakásokat, ódon pincesorokat, hatalmas kőhodályokat, művészien
faragott kőszobrokat, különleges szurdokokat, és természetesen a rejtélyes kaptárköveket is meglátogatjuk. A túra
borkóstolóval zárul.
Útvonal: Eger – Szépasszonyvölgy – Pap-hegy – Gyilkos-oldal – egerszalóki barlanglakás – Menyecskehegyi csőszkunyhók – „Sódomb” mésztufagát (gyógyfürdő) – Hegyeskő-tetői kaptárkövek – kőhodály - Demjén
Időpont: 2017. február 4. szombat Táv: 14 km Szintkülönbség: 300 m Nehézség: könnyű túra
Találkozó: 9:30-kor Eger, Pyrker tér, emlékmű Visszaérkezés: Demjénből menetrend szerinti buszokkal
lehetséges Egerbe – 16:26, 18:21 Túravezető: Póczik Mónika, Domboróczky Dalma
Jelentkezés: https://goo.gl/forms/8EIJHn8EljIr6QGH2 Jelentkezési határidő: 2017. február 3. 18:00
Részvételi díj: 1000 Ft, mely tartalmazza a túravezetést, a belépőt és a borkóstoló árát.
Várunk minden túrázót!

Őrzők kiállítás Egerben
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a Kaptárkő Egyesület szeretettel meghívja Önt és barátait az
„Őrzők” című természetvédelmi témájú kiállításra.
A Kaptárkő Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége „Őrzők” című közös kiállítása a természet
sokszínűségéről, a természetvédelem ezer arcáról és a természetért harcolók mindennapos küzdelméről szól.
A kiállítás jól mutatja, hogy bár Európa szerte számtalan különböző problémával állunk szemben a
természetvédelem területén, mégis saját egyéni szintünkön mindannyian tehetünk a természet megóvásáért.
A tablók között megtalálhatók Gyulai Iván és Molnár Antal természetvédelmi munkáját bemutató magyar
anyagok is.
A kiállítás az ország több, mint 15 helyszínére ellátogat, Egerben február 27 – március 4. között tekinthető
meg a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban.
Köszönjük az Európai Unió támogatását. A kiállítás tartalmáért a szervezők felelősek és az nem egyezik
meg feltétlenül az Európai Unió véleményével. Az Európai Unió nem felelős az információkért.
Időpont: 2017. február 27. – március 4.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei Könyvtár emelti kiállítótér
A kiállítás megtekintése ingyenes!

Júniusi előzetes
Pünkösdi via ferrata a Garda-tónál
Az Alpokban még hó van, a hajnalok hidegek, de nem úgy a Garda-tónál: itt, a mediterrán klímán ciprusok,
napsütés, olajfák, a tó türkizkék vize, és felette a havas csúcsok látványa teszi egyedi hellyé a Garda-tavat, mely
már a monarchiában is felkapott üdülőhely volt. Kiváló ferráták, kiváló borok, még kiválóbb pizzák, és hozzá e
hatalmas látvány – minden ínyenc utazónak ajánlott.
Időpont: 2017.
június
3-7.
Jelentkezés: kleindavideger@gmail.com

Jelentkezési

határidő: 2017.

március

27.

hétfő

PROGRAM – A részletes program EZEN A LINKEN érhető el
1. nap: Utazás Arcoba
2. nap: Dro-Drena, Via Ferrata Rio Sallagoni, Sentiero del Colodri
3. nap: Cima S.A.T., Via Ferrata dell'Amicizia
4. nap: Ferrata Fausto Susatti és Cima Capi
5. nap: Hazautazás
TUDNIVALÓK
Helyszín: A nem túl közeli Garda-tó vidéke, ami sajnos egy nap utazás, kb. 1200 km. Viszont a feeling kárpótol
mindenért: mediterrán tópart ciprusokkal, olajfákkal, történelmi hangulatot árasztó szűk utcás olasz
kisvárosokkal, lent a tó türkizkék vize, felettünk pedig a hósapkás csúcsok. Nemhiába volt ez a Monarchia
arisztokráciájának kedvenc üdülőhelye. Egy olyan hely, amit kár kihagyni a bakancslistáról.
Szállásunk: kempingben, sátorban lesz. A kempingben európai szintű WC, zuhanyzó és úszómedence van.
Felszerelés:
- via ferrata szett szükséges (sisak, beülő, kantár) melyeket tudsz egyesületünknél is bérelni (a túra teljes
időtartamára 6000 Ft),
- fontos egy jól bejáratott túrabakancs,
- víz és szélálló ruházat (esődzseki),
- a kényesebb kezűeknek egy ferratás kesztyű (egy ujjak nélküli erősebb kesztyű, amit tudsz venni olcsóbban
munkavédelmi boltban is vagy kerékpáros kesztyű) – bár az itteni vasalt utak jól karbantartottak
Utazás: a kiutazás saját autókkal történik, melyeknek összeszervezésében segítünk. Alapból egy kisbusszal
utazunk, ahol igény szerint az első 8 jelentkezőnek van hely.
Létszám: 8-12 fő Részvételi díj: egyesületi tagoknak: 38 500 Ft nem egyesületi tagoknak: 43 500 Ft
A részvételi díj tartalmazza: a szállást a kempingben, a szervezést és a túravezetés
A részvételi díj nem tartalmazza: étkezés (önellátó, de van a közelben bolt), via ferrata szett bérleti díját,
amennyiben nincs (ez 6000 Ft/fő a teljes programra), az utazás árát kisbusszal (utazás, pályadíjak, parkolás ez kb.
20-25000 Ft/fő)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Klein Dávid +36/30/507-07-47 kleindavideger@gmail.com

„Közel a természethez” – Iskolai Közösségi Szolgálat
Januárban is várjuk a középiskolás diákokat iskolai közösségi szolgálatra az Egyesületbe. A feladat továbbra
is a turistautak karbantartása lesz Eger környékén (az út mentén a túrázást zavaró cserjék ágainak levágása, a
turistaút mentén eldobott hulladék gyűjtése).
Amit biztosítunk számotokra: metszőolló, kesztyű, szemeteszsák, utazási költség Egerből a helyszínre és
vissza.
A következő alkalmakra lehet jelentkezni: 2017. január 28. szombat

Küldd el jelentkezésed Póczik Mónikának a poczikm@kaptarko.hu címre és válasz e-mailben megírjuk a
részleteket az általad választott időpontra.
Ha még nem voltál nálunk közösségi szolgálaton, akkor a jelentkezési lapot kitöltve, szülő/gondviselő
aláírásával hozd el, valamint a közösségi szolgálatos naplót se felejtsd otthon.
További információ: http://kaptarko.hu/index.php/archivum/176-iksz

2017-es programnaptár
Február
4. Bükkaljai Kő-út túrasorozat 5. - Eger – Egerszalók – Demjén
3.-5. – Téli Lengyel-Tátra
11. – A Tarjánka-szurdok télen (BNPI programja)
27. – március 5.- Őrzők kiállítás Egerben a Bródy Sándor Megyei Könyvtárban

Március

Április

11. - Dédestapolcsány – Szilvásvárad túra
18. - KőKultúra a Hór-völgyben (BNPI programja)

3. – Csillagászat világnap Felsőtárkány (BNPI
programja)
8. - Bükkaljai Kő-út túrasorozat 6. – Egerbakta - Sirok
14. – Csillagséták nemzeti parkjainkban Szilvásvárad
(BNPI programja)
21. – Föld Napja (Érsekkert)
22. - Kaptárkő túra Cserépváralja környékén (BNPI
programja) - Bükkaljai Kő-út túrasorozat 4. elmaradt
túrája helyett

Május

Június

21. - POLAR Kaptárkövek Trail

3.-7. - Via ferrata a Garda-tónál
9-11. – Cseresznyefesztivál Szomolyán
16.-18. – Tisza-tó hétvége - vízitúra
17. – Siroki Nyírjes-tó (BNPI programja)
24. - Bükkaljai Mustra (Cserépfalu, BNPI programja)
30.-2. Tisza-tó hétvége - vízitúra

Július

Augusztus

13.-28. - Lappföld

12. Perseidák – meteorles és csillagászati bemutató
Felsőtárkányban (BNPI programja)

Szeptember

Október

23. Kaptárkövek teljesítménytúra

21-23. – Bükkaljai Vándortúra

November

December

4. - Eger – Ostoros kaptárkövei és kőemlékei (BNPI
programja
26. - Bánya-hegy – Bélapátfalva túra

16.-17. – Évzáró

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

