Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- december -

Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Az év vége közeledtével beköszöntött a fagy is, de ez nem szegi kedvünket, sőt; ebben a hónapban is megtartjuk
szokásos év végi gyűlésünket Répáshután, melynek keretében egyesek a föld felett, mások pedig a föld alatt
túrázhatnak. A téllel pedig beköszöntött a síszezon is, hírlevelünkben egy remek januári programot ajánlunk
Hargitafürdőn, ahol a résztvevőknek nemcsak túrázni és síelni, de sítúrázni és barlangászni is lesz lehetőségük.

Ez történt novemberben:
A Nyerges-tetői tanösvény megnyitója
November 16-án, szombaton egy szakvezetett túra keretén belül hivatalosan is megnyitottuk a Nyerges-tetői
tanösvényt, mely a Vidékfejlesztési Minisztérium által „védett természeti területeken, valamint barlangokban és
azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolásának feladataira” című pályázati felhívásra benyújtott
és támogatott pályázata keretében alakítottunk ki. A sárga „T” jelzést követve számos kaptárkövet és bújót
tekinthetünk meg.
Reggel 9 órakor tartottunk gyülekezőt a vár előtt, és indultunk el kellemes 8 km-es utunkra a gyönyörű őszi
időben. A fiataloktól az idősebbekig több korosztályt is vonzott az esemény. Az érdeklődőket Baráz Csaba
Egyesületünk tudományos munkatársa kalauzolta végig a terepen, és tudhattak meg tőle érdekességeket a
látogatók. Szó volt a bükkaljai kőkultúráról, a terület geológiájáról, a kaptárkő fülkék kialakításának lehetséges
okairól és az agrián népcsoportról is.
Az 5 állomásos tanösvény információs táblák segítségével mutatja be a helyi jelentőségű természeti terület
történetét, a bükkaljai kaptárköveket, a természetes élőhelyeket, a szőlőkultúrát, a kőkultúra emlékeit valamint a
geológiai viszonyokat.
A tanösvény szabadon látogatható. Kellemes időtöltést kívánunk!

Mesél a bükki paleozoikum – Ősmaradvány gyűjtő túra
E hónapban a Bükk-hegység ÉNy-i előterében tettünk kirándulást karbon időszaki kövületek után kutatva. A
novemberi eleji ősmaradványgyűjtő túra alkalmával az eger-putnoki vasútvonal Nagyvisnyó és Nekézseny közötti
szakaszának fosszíliákban gazdag lelőhelyeit tűztük ki úticélul.
A vasúti bevágások agyagpala feltárásainak kutatástörténete egészen az 1800-as évek közepéig nyúlik vissza. A
rétegösszlet felső, fiatalabb részét a Mályinkai Formáció 400 méter vastag üledéke alkotja. A formáció Csikorgói
zárótagozata sötétszürke anyagpalába zárt, több szinten kifejlődött mészkőlencsékből épül fel, amelyek
Magyarországon egyedülálló módon őrzik a paleozoikum élővilágának megkövült maradványait. A gyűjtés során
nagy számban találtunk crinoidea nyéltagtöredékeket, mohaállat-telepeket, valamint néhány óidei csiga
vázmaradványa is előkerült.
Utunkat a festői hangulatú erdő pereme mentén folytattuk Nagyvisnyó irányába, érintve a falu határában
elhelyezkedő határ-tetői bányát. A bányában egykor fekete bitumenes mészkövet fejtettek, mára már azonban
csak a kavicsokon található fúrókagylók, férgek és marószivacsok által létrehozott életnyomok tanúskodnak a
régmúlt idők élővilágáról.
Az őszies időjárás kedvezett a velünk tartó gombászok számára is. A túrán résztvevők közül mindenkinek
jutott a nagy őzláb gombából egy vacsorára való.

Barlangtúrák a Dunántúlon
A Blackfoot Outdoor hegymászó- és barlangász klub elszánt tagjai november 17-én a Balaton felé vették az
irányt. Lehetőségünk nyílt meglátogatni a tapolcai Berger Károly barlangot, melyet évekkel ezelőtt egy
szállodaépítkezés kapcsán találták meg. A barlangban található tavak vize 21°C, maga a Berger-barlang a korábbi
mérések alapján 14–16°C-os hőmérsékletű. Ennek a – barlangászat szempontjából kifejezetten – meleg
hőmérsékletnek nem tudtunk ellenállni a többórányi kúszás-mászás után, így megszabadulva az overálloktól,
belevetettük magunkat a tó vizébe.

A csapat másnap a Balatonederics közelében fekvő Csodabogyós
barlangba mászott le. Méreteiből, látványos formakincséből és
viszonylag könnyen járható jellegéből adódóan kiválóan alkalmas a
„tanbarlang” szerepre, azaz a barlangjárás, barlangkutatás
technikájának, gyakorlatának elsajátítására, valamint a tektonikus
folyamatok és a különböző képződmények bemutatására. A barlang
egyébként nem egy cseppkőképződményről, hanem a bejárat mellett
is látható szúrós csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta nevét.

Zöld Kör előadássorozat
Novemberben két érdekes előadáson is részt vehettünk az Egri Zöld Kör
előadássorozat keretein belül.
Az elsőn az érdeklődők a téli madáretetéssel kapcsolatban hallhattak fontos
tudnivalókat Balázsi Pétertől, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Bükki Helyi Csoportjának titkárától. Péter bemutatta a leggyakoribb áttelelő,
valamint a télen vendégként hozzánk érkező madarakat. Képekkel illusztrálta,
hogy hogyan készíthetünk és helyezhetünk ki magunk is madáretetőt, -itatót a
kertünkben, iskolaudvaron vagy akár emeletes ház párkányán. Külön felhívta a
jelenlévők figyelmét arra, hogyan tehetjük ezeket biztonságossá, hogy a házi
macskák ne férjenek a táplálkozó madarakhoz.
Azon túl, hogy gyönyörködünk az etetőnkön lakmározó színpompás madárseregben fontos, hogy ismerjük az
egyes fajok igényeit (lágy vagy mageleség), illetve táplálkozási szokásait (madáretetőn vagy talajon táplálkozik) és
azokat az eleségeket, amelyekkel árthatunk nekik (pl. kenyérmorzsa). Az etetést elég elkezdenünk az első fagyok,
illetve tartós hótakaró kialakulásával, illetve ezek meglétéig folytatni, hiszen, ha ez előtt vagy után is etetjük a
madarakat, akkor hozzászoktatjuk őket és nem a természetes táplálékukat fogják felkutatni. Megtudhattuk azt is,
hogy mekkora felelősséget vállal, aki elkezdi a téli madáretetést, hiszen ha már odaszoktak a madarak és esetleg
abbahagyjuk az etetést, akkor az egész hozzánk járó csapat pusztulását okozhatjuk.
A második előadást az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz tanszékének docense Dr. Dávid Árpád PhD
tartotta. Tanár Úr a laikusok számára is izgalmas virtuális sétára invitálta résztvevőket Egerben, ahol a város
építő- és díszítőköveiről tudhattunk meg sok érdekességet.
Aki szeretne továbbra is részt venni az előadásokon, annak jó hírünk van, januárban folytatódik az Egri Zöld
Kör előadássorozat, ezúttal az Eger patak és városunk kapcsolatát mutatjuk majd be.

Decemberre tervezett programjaink:
Évzáró gyűlés
2013. december 14. szombaton kerül megrendezésre Egyesületünk évzáró gyűlése, ahol kötetlenebb
formában értékeljük az elmúlt év eredményeit, beszámolunk egymásnak az évben lezajlott akcióink,
rendezvényeink említésre méltó eseményeiről, képanyagok segítségével felidézzük a legjobb hangulatú
pillanatokat is, továbbá a jövőbeni terveket latolgatjuk és csapatépítés gyanánt a téli természet szépségeit
csodáljuk meg. Az évzáró hétvége során a hegy ormain illetve a hegy gyomrában teszünk túrákat, tapasztalt
túravezetők gondoskodnak a garantáltan lenyűgöző látnivalókról.
Időpont: 2013. december 13. péntek – 15. vasárnap
Helyszín: Répáshuta és a Bükki rengeteg (szállás: a Répáshután található erdészlak)
Program:
-

Érkezés a szállásra péntek kora estétől - egyénileg.
Péntek este közös főzés és közös vacsora.
Szombaton reggel 9 órakor indul mind a barlang-, mind pedig a felszíni túra - találkozó a háznál,
érkezés egyénileg.
Szombat kora este közös vacsora.
Szombaton este (7 óra körül) évzáró gyűlés, majd móka és kacagás.
Vasárnap reggel gyalogtúra Felsőtárkányba, majd onnan haza (azoknak akik még bírják).

Részvételi díj: 2500 Ft/fő/éj, amely tartalmazza a szállást (IFÁ-val), valamint a vacsorát.
Jelentkezés: LEZÁRULT!
Információ a programokról
és a kijutáshoz:
telefonon vagy e-mailben
email: info@kaptarko.hu
telefon: 20/218 14 50

Heves Megyei Értéktár
2013. június 20. napján a Heves Megyei Önkormányzat és a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület között megállapodás jött létre, melyben az Egyesület vállalta a Heves megyei nemzeti értékek és
hungarikumok azonosításának, gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének és
megőrzésének feladatát és a Heves Megyei Értéktár létrehozatalát, annak gondozását, valamint adatainak a
Magyar Értéktárba történő megküldését.
A Heves megyei értékek azonosítása, a Heves Megyei Értéktár létrehozatala Heves megye teljes területét,
vagyis mind a 121 települést érinti. A megyei értéktár értékekkel való megtöltése közös feladatunk, ezért azok
összegyűjtéséhez a lakosság és a települési önkormányzatok segítségét kérjük. Tesszük ezt azért is, hiszen Heves
megye kiemelkedő szellemi és kulturális értékei, természeti értékei, növény- és állatvilága, helyi hagyományai,
épített környezetének kimagasló produktumai, helyi specialitású gasztronómiája, egyedi termékei, a megye
területén található mezőgazdasági különlegességek és minden további, a felsoroltak között nem szereplő, de
kiemelkedőnek tartott egyedi értékének megőrzése és esetleges hungarikummá minősítése közös érdekünk.
Fontos, hogy ezen értékek megtalálhatóak, fellehetőek legyenek, továbbá a megismertetésükkel és a helyiek
életében betöltött szerepének növelésével megőrzésüket elősegítsük.
A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, a Heves Megyei Önkormányzat és a Nemzeti
Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája szervezésében megvalósuló, „Heves Megyei Értéktár” címet viselő
szakmai konferencia célja, hogy bemutassuk az Értéktár működését és a szakterületeket, ezáltal pontosabb képet
kapjanak az érintettek a nemzeti értékek gyűjtéséről és a javaslattétel módjáról. A konferencia részletei:
Időpont: 2013. december 17. kedd 10-14 óra
Helyszín: Megyeháza, Telekessy terem (Eger, Kossuth L. u. 9.)
A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát jelezze az info@kaptarko.hu
email címre 2013. december 12-ig.
A programmal kapcsolatban bővebb információért fordulhat:
Havasi Norbert
Telefonszám: 06/20/218-1450
Email: havasin@kaptarko.hu

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Tagkártya információk, naptár és póló rendelés
Az elmúlt időben sokan érdeklődtek az egyesületi tagkártyával
kapcsolatban. Kicsit megkésve ugyan, de a kártyákat az egyesületi gyűlésen,
Répáshután osztjuk ki azon tagjainknak, akik befizették az éves tagdíjat. Akik
esetleg nem jönnek az évzáróra, azok a Prana túraboltban vehetik át őket
Kozma Katinál, december 16-tól.
Decembertől lehetőség lesz egyesületi naptár rendelésére is, melynek ára
600 Ft. Az egy oldalas, színes, A3+ méretű, gyönyörű fényképeket tartalmazó
naptárat szintén a Prana túraboltban lehet megvásárolni december 16-tól.
Szintén decembertől bárki készíttethet magának egyesületi pólót is. A
Prana túraboltban leadott saját pólókra 800 Ft-ér ellenében lehet logót
nyomtatni. Megkérjük az érdeklődőket, hogy csak 100% pamut anyagú pólókat
adjanak le! Az átfutási idő kb. 1 hónap!
Bővebb információ: Havasi Norbert (+36202181450, havasin@kaptarko.hu)

Januárra tervezett programjaink:
2014-ben is Egri Zöld Kör ismeretterjesztő előadássorozata!
Az idén újraindult Zöld Kör előadásokat 2014 januárjában 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:
Az Eger-patak és a város
Előadó: Barna Béla (főiskolai tanársegéd, Eszterházy Károly Főiskola – Kommunikáció és Médiatudományi
Tanszék)
Időpont: 2014. január 30. 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 ÉMOP2009-3.1.2./C-PA-1-017 azonosítójú mini-projekt keretében támogatásban részesült.

Sítábor Hargitafürdőn
Rendhagyó program, ami annyira nem is rendhagyó, hiszen hogyan lehetne jobban kihasználni a telet, mint
egy kis síeléssel egybekötött téli túrázással.
Időpont: 2014.01.25-2014.02.02. (9 nap)
Találkozó: 7,45-kor a buszpályaudvarral szemben található K&H parkolóban, ahonnan gyors bepakolást
követően kisebb megszakításokkal utazunk, előreláthatólag egész nap.
Helyszín: Hargitafürdő, Székelyföld, a Hargita-hegység szívében
A szállás ára: 26 600 Ft/9 nap
Ellátás: Félpanzió (bőséges reggeli, mégbőségesebb meleg vacsora): 9500 Ft/9 nap
Kiutazás: egyénileg, illetve az első 7 jelentkező kisbusszal. A telekocsik összeszervezésében segítünk.
Az esetleges belépők nincsenek benne az árban!
Ez az ár csak akkor tartható, ha összejön legalább 20 fő.
A szállás foglalózása miatt fontos, hogy december 15-ig jelentkezz be, illetve fizess be 5000 Ft előleget!
Vannak sípályák a síelőknek, felhagyott barlangtárók a barlangászoknak, havas csúcsok a túrázóknak, finom
sörök és jó kaják a gasztronómusoknak. Nemcsak síelünk, hanem szervezünk sítúra programokat a Hargita havas
csúcsaira, kirándulunk a befagyott Békás-szoroshoz és a mégbefagyottabb Szent Anna tóhoz, megnézzük a Csíki
Sörgyárat, este pedig a helyi gasztronómia gyönyöreiből csipegetünk (a grillezett micstől kezdve a juhtúrós
puliszkáig), melyet Csíki és Hargita sörökkel csúsztatunk le. Tehát síelés, túra és jó buli Székelyföldön!
Programok:
1.nap: kiutazás
2-3. nap: síelést tervezünk a közeli sípályákon
4. nap: túrázás: Gyergyószetmiklós, Békás-szoros, Mária-kő
5. nap: síelés
6. nap: délelőtt barlangtúra, délután túrasíelés Madarasi-Hargitára
7. nap: túrázás: Mohos-tó, Szent Anna-tó, Torjai-Büdös barlang, Csíkszereda- Csíki Sörgyár látogatás
8. nap: Délelőtt síelés, délután sítúra a Kossuth-sziklákhoz. Este búcsúparti.
9. nap: hazautazás
További információk: Klein Dávid (kleindavideger@gmail.com / +36/20/5178618)

