A BÜKK ALJAI KŐ-ÚT
2008-ban a Norvég Civil Támogatási
Alap Kulturális örökségvédelem kategóriájában támogatott pályázat keretében Bükkaljai Kő-út néven
létrehoztunk egy tematikus utat, melynek célja a Bükkalja tradicionális kőkultúrájának, kultúrtörténeti és természeti értékeinek
védelme és bemutatása a vidék szellemi kulturális örökségével
együtt. A Kő-út Siroktól Kácsig 16 települést érint, melyek mindegyike számtalan látnivalóval csalogatja az ide érkezőket. Az út
mentén felfedezhetjük a Bükkalja természeti értékeit, a települések
kultúrtörténeti nevezetességeit, megkóstolhatjuk a vidék méltán
híres borait és élvezhetjük a helyiek vendégszeretetét.
A Kő-út által érintett településekről további információ található
a tematikus, településeket bemutató kiadványainkban, illetve naprakész részletes információk, tájékoztatók az aktuális programokról, a
térség idegenforgalmi szolgáltatásairól a bukkalja.info.hu weboldalon találhatóak. A Kő-út mentén turistajelzések, információs táblák
és az információs füzetekben térképek segítenek a tájékozódásban.

EGRI ZÖLD KÖR
Egyesületünk szervezeti keretein belül 2010.
elején alakult meg az Egri Zöld Kör. Megalakulásának célja, az egri környezet- és természetvédelmi és kulturális civil szervezetek, valamint a városban élő környezet-, természet- és kulturális örökség
védelemmel foglalkozó (szak)emberek összefogása a Városért. Az
összefogás keretében Gondolatok Egerért címmel előadássorozatot indítottunk útjára, valamint az előadások témáihoz kapcsolódóan lakossági tájékoztatást végzünk az egri „tömegrendezvényeken”. Programjaink fő célja a figyelemfelhívás a környezettudatos
életmód, a környezetvédelem és a hagyományőrzés fontosságára,
továbbá a helyi lakosság bevonása Városunk védelmébe, kulturális
körforgásába, a helyi problémák megoldásába.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Környezeti nevelés:
• Terepi és tantermi előadások,
• Ismeretterjesztő kirándulások szakvezetővel,
• Erdei iskolai programok teljes körű szervezése és lebonyolítása.

K APTÁR KŐ
T ER M ÉSZET V ÉDEL M I
ÉS K ULT UR Á LIS EG Y ESÜLET

Túravezetés:
• Gyalogtúrák,
• Barlang túrák,
• Hegy- és sziklamászó túrák,
• Természeti és kultúrtörténeti értékeket bemutató túrák szervezése és lebonyolítása itthon és külföldön egyaránt.

Szakmai tevékenységek:
• Egyedi tájértékek felmérése,
• Természeti értékleltár készítése,
• Kultúrtörténeti értékleltár készítése,
• Kiadványok készítése és kivitelezése,
• Természetvédelmi és környezetvédelmi tanácsadás,
• Ökoturisztikai tanácsadás, projektek tervezése és kivitelezése,
• Csapatépítő és karitatív tréningek szervezése és lebonyolítása,
• Tanösvények, földtani és a természetismereti bemutatóhelyek
tervezése és kivitelezése.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
K APTÁR KŐ TER MÉSZET V ÉDELMI ÉS
K ULTUR ÁLIS EGY ESÜLET
székhely: 3300 Eger, Radnóti Miklós utca 9.
levelezési cím: 3300 Eger,
Kallómalom u. 32 III/9
email: info@kaptarko.hu
web: www.kaptarko.hu, bukkalja.info.hu
adószám: 18586259-1-10
bankszámlaszám: 6280 0307 1102 1340

mottónk: „A természetet megismerni nem az iskolapadban,
hanem kint, az élő természetben lehet igazán.”

A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 2003. június 21-én alakult Egerben. Alapításakor elsődleges célként a bükkaljai kaptárkövek
védelmét, invazív fajoktól való mentesítését,
rehabilitációját és bemutatását tűztük ki célul,
hogy a Bükkaljának ezek az egyedi és különleges
formájú sziklaalakzatai megőrződjenek az elkövetkező nemzedékeknek.
Alakulásunk óta tevékenységi körünk jelentősen bővült, így ma
már nemcsak a kaptárkövek megőrzésével foglalkozunk, hanem az
élő és élettelen természeti értékek és kulturális örökségünk védelmével, az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenységgel, ismeretterjesztéssel, környezettudatos neveléssel, információnyújtással, a
fenntartható fejlődés gyakorlatának népszerűsítésével és a régióban található hátrányos helyzetű térségek alternatív fejlesztési
lehetőségeinek felkutatásával.
A programjaink jórészt pályázati pénzekből és tagjaink önkéntes munkájának köszönhetően valósulnak meg, de a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság és a programjainkkal érintett települési önkormányzatok támogatását is élvezzük.
Közel egy évtizedes munkánk legnagyobb szakmai elismerése
az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság által
az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt 2010. évi
nemzeti szintű pályázaton elért első helyezés, amivel elnyertük a
jogot, hogy képviseljük hazánkat az Európa Tanács Táj Díja 2011.
évi pályázatán.

Egyesületünk keretei között céljaink tartalmasabb és magasabb
színvonalú megvalósítása érdekében szakmai és területi szakosztályok működnek, melyek a következők:

Hegy- és Sziklamászó
Szakosztály
A szakosztály célja hegy- és sziklamászó programok szervezése és lebonyolítása, a tagok szakmai
továbbképzése, a hegy- és sziklamászás széleskörű
népszerűsítése és megismertetése. Szakosztályunk tagjai különböző képesítéssel, de legalább alapfokú hegymászóvizsgával rendelkeznek. Tagjaink felkészítésére alapfokú hegymászótanfolyamokat
is szervezünk, melyek hivatalosan elfogadott vizsgával zárulnak.

K alcit Barlangjáró
Szakosztály
A szakosztály célja a barlangok – mint ex lege
védett felszín alatti földtani természeti értékek –
feltárása, bemutatása és védelme, valamint ennek
megfelelő programok, barlangtúrák és feltárások szervezése. A
szakosztály kiemelt hangsúlyt fektet tevékenysége végzése során
a Bükk hegységre. Szakosztályunk tagjai különböző képesítéssel,
de legalább alapfokú barlangjáró vizsgával rendelkeznek. Tagjaink
felkészítésére alapfokú barlangjáró tanfolyamokat is szervezünk,
melyek hivatalosan elfogadott vizsgával zárulnak.

Élővilágvédelmi
Szakosztály
A Szakosztály célja a környezet- és természetvédelem, ezen belül is elsősorban az élővilág
védelme. Céljaink közé tartozik a környezet- és
természetvédelem megvalósítása faj- és élőhelyvédelmi projektek tervezésén és kivitelezésén keresztül, valamint tudományos
kutatások szervezése és lebonyolítása. Oktatási célzatú feladataink közt szerepel a hazai és Európai Uniós természetvédelmi
programok népszerűsítése, megértetése a középiskolás- és az
annál idősebb korosztállyal. Környezeti nevelés keretében erdei
iskola programokat, oktatásokat, táborokat, túrákat és társadalmi programokat szervezünk.

Természetjáró szakosztály
A szakosztály célja természetjáró túrák szervezése Magyarországon és a szomszédos országokban, de elsősorban a Bükkben és a Mátrában, hogy a résztvevők megismerhessék hazánk
és a Kárpát-medence természeti és kultúrtörténeti
értékeit. A szakosztály célja továbbá a természetjárás széleskörű
népszerűsítése, teljesítménytúrák és jelvényszerző túramozgalmak
megszervezése és lebonyolítása a Bükkben.

Vízjáró szakosztály
A szakosztály alapvető feladata kajak és kenu
túrák szervezése és lebonyolítása itthon és
külföldön, hogy a résztvevők megismerhessék
a vízi sportok szépségeit. A szakosztály célja továbbá a vízi sportok széleskörű népszerűsítése.

