Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- április -

Mozduljunk ki!
Visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. Itt az ideje, hogy a meghosszabbodott nappalokat a természetben
töltsük, amikor csak megtehetjük, ehhez ajánlunk ebben a hónapban is kirándulásokat. Akit a
természetvédelemmel kapcsolatos programok is érdeklik, azt várjuk április 22-én, a Föld Napján tartandó
rendezvényen.

Ez történt márciusban:
Zöld Kör előadások
Március 13-án Eger helyi jelentőségű védett természeti értékeiről tartott előadást
Novák Richárd és Havasi Norbert, a Kaptárkő Egyesület két tagja.
A hazai természetvédelemben kulcsfontosságúak a helyi jelentőségű védett természeti
értékek, melyeknek két típusa létezik: helyi jelentőségű védett természeti terület
(különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő terület) és emlék (egyedi
természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület - pl. fa, fasor, szikla,
stb).
Mint megtudtuk, a védetté nyilvánított növények háromnegyede
Egerben, a belvárosban található. A városban 15 helyszínen 40 fa várja, hogy
megcsodálja őket a „nagyközönség”. Védetté nyilvánított fa azonban még
számos helyen található a városban, mint az Érseki palota kertjében, az
Agria Park, a Markhot Ferenc Kórház, vagy például a Sancta Maria
Kollégium udvarán. Még annak idején Gárdonyi Géza is gondoskodott arról,
hogy ne csak házát, hanem annak kertjét is megcsodálhassák majd az
utódok, az írás mellett szívesen és lelkesen gondozta kertjét is.
Ha pedig úgy döntenénk, kintebb merészkedünk a városból, hogy tágítsuk látókörünket, az Eged hegy
vonulatai számos növényfajt, mint például a kökörcsint, nőszirmot, nagyezerjófűt, cserszömörcét ringat lejtőin.
Kaptárkövek, sziklaszentélyek - Trákok a Bükkalján? címmel Baráz
Csaba, a Kaptárkő Egyesület tudományos munkatársa tartott izgalmas
előadást március 27-én. Az este folyamán megpróbált választ adni arra a
sokunkat érdeklő kérdésre, hogy mely népcsoport, melyik században és
milyen céllal faraghatta a kis fülkéket az Eger környéki riolittufa sziklákba.
Csaba elmondása alapján megtudtuk, hogy nem csak Heves megye
büszkélkedhet ezekkel a –valószínűség szerint szakrális céllal létrehozott –
természeti emlékekkel, hiszen az országban több helyen (igaz nem ilyen
számban) megtalálhatóak az előadó által „jelzett helyeknek” nevezett
kaptárkövek, sőt Európában számos más országban is rábukkanhatunk a
jellegzetes sziklafülkékre.
Az előadás alapján arról is értesülhettek a hallgatók, hogy a kaptárkövek országos védetté nyilvántartása
jelenleg is folyamatban van, reméljük hamarosan ezeket a máig sok kérdést felvető és rejtélyes sziklafülkéket is
megilleti majd a – többek között – barlangokat, forrásokat és kunhalmokat érintő védelem.

Fenntartható fejlődés
Egyesületünk a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSZ)
fenntartható életmód elterjesztését célul kitűző programja részeként
ingyenes fenntarthatósági képzést szervezett 2014. március 25-én a
Megyeháza Telekessy-termében helyi döntéshozók, véleményformálók
számára, akik vállalatoknál, civil szervezeteknél, közintézményekben,
önkormányzatoknál dolgozva elkötelezettek a fenntartható fejlődés iránt.
A megye különböző intézményitől és szervezeteitől érkezett 25 résztvevőt
Fidrich Róbert, az MTvSZ szakembere segítette a téma alaposabb
megismerésében, hogy a jövőbeni fejlesztések a fenntartható fejlődés elvei
szerint valósuljanak meg.

Áprilisra tervezett programjaink:
A Föld napja
Április 22-én a Föld napja alkalmából világszerte különféle eseményeket
rendeznek. A Föld napja mozgalom célja, hogy felhívják a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára. Nincs ez másként kis városunkban, Egerben
sem. Ahogy a korábbi években, az ide évben is az Érsekkertben gyűlnek
össze Eger civil szervezeti és különböző intézményei, hogy programjaikkal a
Föld és természeti környezetünk megóvására hívják fel a figyelmet.
A rendezvény 10 órától kezdődik az Érsekkerti tó környékén. Egyesületünk programjai keretében az Egerpataknál a résztvevők megismerhetik annak kultúrtörténeti és ökológiai szerepét, a pusztító áradásokat, a
pataknak, mint ökológiai folyosónak a jelentőségét és testközelből figyelhetik meg a vízben élő gerinctelen és
gerinces állatokat. Az érdeklődők ezen kívül megismerhetik a belváros természeti értékeit, a parkokat és a
védett fákat és szerepüket, a belvárosban velünk együtt élő élőlények életében.

Zöld Kör előadások – már külső helyszínen!
2013-ban újraindult Zöld Kör előadásokat 2014 februárjától folytatjuk a belvárosi,
épített környezet-, természeti- és kultúrtörténeti érdekességeivel, amely segítséget
nyújthat az élhető, környezettudatos lakossági szemlélet kialakításában. Az előadások
(séták) helyszíne Eger belvárosa. Találkozó az Eszterházy Károly Főiskola „A” épülete
előtt (Eger, Eszterházy tér 1. /Líceum/). A belváros természeti értékeinek megismerését, a
helytörténet kérdéseit, tényeit taglaló előadásokat a következő témákban és
időpontokban szervezzük:
Eger belvárosának helyi jelentőségű védett fái
Előadó: Klein Ottó (kertészmérnök)
Időpont: 2014. április 24. csütörtök 17:00
Találkozó az Eszterházy Károly Főiskola „A” épülete előtt (Eger, Eszterházy tér 1. /Líceum/).

Az Egri Zöld Kör előadássorozatára a belépés ingyenes.
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.

Filmklub

Ősmaradvány-gyűjtő túra
Az alsó-miocén emlékei Bánhorvátiban
Időpont: 2014. április 27. vasárnap, 8:00

A Kaptárkő Egyesület tevékenységi köreibe
sok minden beletartozik, természet-, környezetés kulturális örökségvédelem.

Találkozóhely: Eger, Autóbusz pályaudvar

A most induló filmklub is ezeket a témákat
boncolgatja, szórakoztató formában.

Túra hossza, időtartama: 6-8 km, 5 óra

A Török Zoltán rendezte Vad Magyarország,
melyet filmklubunk keretein belül már
levetítettünk, egyik operatőre és társrendezője,
Mosonyi Szabolcs készítette el a Vad Szigetköz
című dokumentumfilmet, mely Magyarország
nyugati kapujánál "játszódik". Az 52 perces
filmben hódok, vidrák, szarvasok, szürkegémek,
réti héják, csukák és harcsák játsszák a
főszerepet. Az alkotópáros a Vad Szigetközt
önálló részekből álló sorozat nyitófilmjének
szánta. A folytatás a Vad Kunság, amit már
forgatnak, ezt követi a Vad erdők, a Vad bércek
és a Vad Balaton.

A vetítések helyszíne: Egyesületünk irodája
(Eger, Dobó tér 6/A III. emelet 1. – a volt
/elbontott/ Stella pizzéria feletti irodaházban)
A vetítés időpontja: 2014. április 17. csütörtök
19:00
Tervezett film: Vad Szigetköz – A szárazföldi
delta

A vetítések ingyenesek!

Utazás: a 8:20-as jósvafői autóbusszal vagy előzetes
szervezés esetén autóval

Egyesületünk az idei évben ismét lehetőséget
kínál a Magyarországon előforduló nevezetesebb
fosszíliák
megismerésére
hétvégi
programok
keretében.
2014.
április
27-én
vasárnap
ősmaradványgyűjtő túrára invitáljuk a paleontológia
szerelmeseit. Bánhorvátitól Nagybarca irányába
találjuk az alsó-miocén ottnangi emeletében
képződött homokbánya rétegeit.
Az ősmaradványokban gazdag feltárás kárpáti
korú fosszíliái közé tartoznak a mohatelepek,
osztrigahéj-törekékek, valamint kacslábú rákok,
marószivacsok és soksertéjű férgek életnyomai
tanúskodnak az egykori élővilág változatosságáról.
Az ősmaradványgyűjtéshez szükséges felszerelés:
kényelmes túracipő, véső, kalapács.
További ajánlott eszközök: védőszemüveg, kesztyű,
illetve puha csomagolóanyag, nejlonzacskók és
dobozok a gyűjtött fosszíliák tárolásához.

Jelentkezés telefonon vagy e-mailben Várnai
Ibolyánál.
email: ibisomosko@gmail.com
telefon: 30/339 29 97

Egyesületi tagdíjak és tagkártya
Tagdíjbefizetés:
Aki 2014-ben is szeretné megújítani tagságát és tagkártyáját (vagy belépni Egyesületünkbe), kérjük április
végéig fizesse be 2014-es tagdíját, amivel az alapszabályban leírt céljainkhoz agyagi támogatást nyújt és a
tagsággal járó kedvezményeket igénybe tudja venni. Új tagnyilvántartási rendszerünknek köszönhetően, a 2013ban kiadott tagkártyák a 2014-es tagdíj befizetését követően erre az évre is érvényesek.
A tagdíj befizetésére lehetőség van:
-

készpénzben (a Prana Outdoor túraboltban, Egerben a Bajcsy-Zsilinszky u. 17. szám alatt, nyitvatartási
időben)

-

rózsaszín postai csekken

-

banki átutalással (62800307-11021340 Eger és Környéke Takarékszövetkezet)

Kérjük, hogy rózsaszín postai csekken és banki átutalással történő fizetéskor a közlemény rovatban
tüntessék fel a tagdíjat befizető nevét és azt, hogy „tagdíj”.

Tagkártya és a tagsággal járó kedvezmények:
A tagdíjat befizető tagjaink névre szóló, különböző kedvezményekre jogosító tagkártyát kapnak. A
kedvezmények a következők:
-

Kedvezményes (önköltséges) vagy ingyenes részvétel az Egyesületünk által szervezett barlang-, vízi- és
gyalogtúrákon és tanfolyamokon (mindig az aktuális kiírásnak megfelelően);

-

Ingyenes részvétel az Egyesületünk által szervezett különböző szakmai képzéseken

-

Az Egyesület felszereléseinek és eszközeinek térítésmentes használata, bérlése (kaució ellenében);

-

10% kedvezmény a Prana Outdoor túraboltban történő vásárláskor;

-

Az Egyesület házainak kedvezményes igénybevétele.

A tagdíjat készpénzben (a Prana Outdoor túraboltban)
leghamarabb befizetők a megmaradt 2014-es
egyesületi naptárunkból ingyenesen kapnak 1-1
példányt.

A Prana túraboltban továbbra is rendelhettek az itt leadott
saját pólókra 800 Ft-ér ellenében színes, egyesületi logót.
Megkérjük az érdeklődőket, hogy csak 100% pamut anyagú
pólókat adjanak le. Az átfutási idő kb. egy hónap.

Bővebb információ:
Havasi Norbert (+36202181450, havasin@kaptarko.hu)

További tervek 2014-re
Május

Augusztus

14. szerda – 18. vasárnap: Barlangtúra Erdélybe
(Vargyas-szoros - Orbán Balázs-barlang, Berkai
sárvulkán, Súgó-lyuk)
17. szombat – 18. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
Filmklub
Hernád, vízitúra (május vége – egész hétvége)
Mónosbél, Vízfő – ősmaradvány gyűjtő túra
Szarvaskői geológiai tanösvény – éves felújítás

2. szombat – 3. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
16. szombat -24. vasárnap: Nyári Kutatótábor a
Bükk-hegységben

Június
7. szombat – 15. vasárnap: Albániaibarlangkutató expedíció
21. szombat: Kaptárkövek 55/30/TRAIL30/12
teljesítménytúra
28. szombat: Tisza tó – Poroszló, vízitúra (1
napos túra)
28. szombat – 29. vasárnap: Barlangnap
Filmklub

Július
12. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1
napos túra)

Szeptember
27. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1
napos túra)
Filmklub
Kaptárkövek – ismeretterjesztő túra

Október
Filmklub
Bükkalja – ismeretterjesztő túra

November
Filmklub

December
Filmklub
Évzáró gyűlés

