Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- október -

A Bükk tetején…
2014-es mérések bebizonyították, hogy a Bükk hegység legmagasabb pontja nem Istállós-kő, hanem a
Kettős-bérc, avagy a Szilvási-kő a maga 961 méterével. Októberben szervezett túránkon nemcsak a csúcsot
hódítjuk meg, hanem a kövek vonulatán is végigtúrázunk. Aki pedig szellemi kikapcsolódásra is vágyik, annak
jó hírünk van: ebben a hónapban is folytatódik a Zöld Kör előadás sorozat, most Eger vizeié lesz a főszerep,
valamint a városi éghajlat és a klímaváltozás is szóba fog kerülni.

Ez történt szeptemberben:
Turistajelzések felújítása
Szeptember hónapban, Egyesületünk Természetjáró Szakosztálya, Krecz Péter vezetésével felújította a
Várhegy tetejére felvezető zöld háromszögjelzést. Ahol szükséges volt ott új jelzések kerültek felfestésre, illetve
a régiek megerősítése, felújítása történt meg. A festés során önkénteseink, az MTSz (Magyar Természetjáró
Szövetség) által kiadott szakmai szempontok (a mindenkor aktuális MTSz útjelző útmutató) alapján végezték a
felújítási munkát, Egyesületünk MTSz-nél regisztrált útjelző vezetőjének irányításával.

Játékos vetélkedő a XIX. Eger-ünnepén Egyesületünk sátránál
2014. szeptember 20-án, szombaton, Egyesületünk is
képviseltette magát az Érsekkertben rendezett XIX. Eger-ünnepén.
Sátrunknál tagtársaink segítségével az érdeklődők személyesen is
megismerkedhettek tevékenységünkkel és munkánkkal, illetve, hogy
milyen programjainkba és szakmai munkálatainkba tudnak
önkéntesként bekapcsolódni.
Továbbá Eger-ünnepére Egyesületünk játékos vetélkedőt rendezett egri általános- és középiskolás
csapatoknak. Szép számban érkeztek résztvevők az eseményre, közel 40 diák jelent meg a belváros természeti
értékeit megismertető vetélkedőn. A csapatoknak a rajtnál kapott menetlevél segítségével nyolc helyszínt kellett
érinteni Eger belvárosában. Szintén az indulásnál kapott borítékban hat ellenőrzőpont fáinak a törzsét, levelét
és termését is párosítaniuk kellett. Beérkezésnél minden egyes résztvevő jutalomban részesült, továbbá délelőtt
és délután sorsolást tartottunk értékes nyereményekért a beérkezett csapatok között. Valamint a leggyorsabb
csapatokat külön díjaztuk egy-egy ajándékcsomaggal.
A vetélkedő 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.

Októberre tervezett programjaink:

Ivástól a fürdésig – Folytatódik az Egri Zöld
Kör ismeretterjesztő előadássorozat
2014 őszétől folytatjuk az Egri Zöld Kör előadásait 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:

Ivástól a fürdésig: Eger vizeinek kultúrhistóriája
Előadó: Barna Béla (főiskolai tanársegéd, Eszterházy Károly Főiskola – Kommunikáció és Médiatudományi
Tanszék)
Időpont: 2014. október 1. szerda 17:00

Városi éghajlat, klímaváltozás a városban
Előadó: Mika János (éghajlatkutató, tvsz. egyetemi tanár)
Időpont: 2014. október 29. szerda 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 ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1-017 azonosítójú mini-projekt
keretében támogatásban részesült.

Túra a Bükk legmagasabb pontjára – a Szilvási-kő meghódítása
Időpont: 2014. október 19., vasárnap
Útvonal: Bélapátfalva – Lak- völgyi-tó – Katonasírok – kövek vonulat (Õr-kő, Pes-kő, Cserepes-kő) – Kettősbérc (Szilvási-kő) – Istállós-kő- erőse – Ősemberbarlang – Fátyol-vízesés – Szalajka-völgy
Táv: kb. 18 km
Szintkülönbség: 879 m
Nehézség: közepes
Időtartam: kb. 6-7 óra
Találkozóhely: Eger, Autóbusz pályaudvar /Barkóczy utca/
Utazás: A 8:20-as jósvafői autóbusszal Bélapátfalva Községházig
Érkezés: 17 óra Eger Autóbusz pályaudvar
Étkezés: egyénileg
Szükséges felszerelés: trekking cipő vagy túrabakancs, esővédő ruházat, kényelmes hátizsák, min. 1,5 liter
ásványvíz
Költségek: buszjegy
Eger – Bélapátfalva (465 Ft felnőtt / 235 Ft diák)
Szilvásvárad – Eger (560 Ft felnőtt / 280 Ft diák)
Januárban pontos mérésekkel bebizonyították, hogy az Istállós-kőnél van magasabb pont is a Bükkben,
melynek a Szilvási-kő (961 m) nevet adták. Egy közepesen nehéz gyalogos bükki túrára várjuk a kedves
barangolni vágyókat, melynek keretében érintjük a Bél-kő lábánál elterülő Lak- völgyi-tavat, a kövek vonulatát
(Őr-kő, Pes-kő, Cserepes-kő) és elhaladunk az Őserdő mellett is. A régi kisvasút nyomvonalán haladva
megmásszuk úti célunkat, a 961 m magas Szilvási-követ, majd lassan leereszkedünk az Istállós-kőhöz, az
Ősemberbarlanghoz, a Fátyol-vízeséshez, végül túránkat a Szalajka-völgyben zárjuk.
A túrára jelentkezni e-mailben teljes név és telefonszám megadásával lehetséges a túravezetőnél.
Domboróczky Dalma
domboroczkyd@kaptarko.hu

Önkéntesek
jelentkezését
várjuk
létrehozásának előkészítésében

a

Csillagoségbolt-park

Egyesületünk a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati felhívásán támogatást nyert „A fényszennyezés
problémájának széles körű megismertetése, és Csillagoségbolt-park létrehozásának előkészítése a Bükki
Nemzeti Parkban” címmel benyújtott projektjére.
A megvalósításban számítunk önkéntesek munkájára is, akik a felmérésekhez nyújtott segítségükkel
hozzájárulhatnak a projekt sikeréhez. A munkálatok 2014 októberétől 2015 júniusáig a Bükki Nemzeti Park
területén valósulnak meg, ahol a világítóberendezések felmérése történik meg. A középiskolások akár az 50 óra
közösségi szolgálatot, a felsőoktatásban tanulók pedig a gyakorlati idejüket is eltölthetik nálunk a projekt
keretében.
A pályázat célja, hogy minél többen értesüljenek az élővilágot, és bennünket embereket is befolyásoló
fényszennyezésről, mint a környezetszennyezés egyik formájáról, illetve fogékonyabbá tegyük az embereket az
égbolt látnivalóira, a sötét égbolt megóvásának szükségességére és fontosságára. Célul tűztük ki, hogy felmérjük
a Bükki Nemzeti Park fényszennyezettségének mértékét, irányt mutassunk, és népszerűsítsük a hatékony és
kevésbé pazarló világítótestek elterjedését, segítsünk megóvni a természetvédelem, tájvédelem, és kulturális
örökségünk szempontjából is igen fontos sötét égboltot. A projekt keretében csillagászati bemutatókat tartunk
együttműködőinkkel, felmérünk és lecserélünk egyes fényszennyezést okozó világítótesteket, majd a pályázat
ideje alatt összegyűlt adatokból és információkból egy felterjesztési dokumentumot készítünk el a Nemzetközi
Sötétégbolt Szövetség (IDA) felé, melynek eredményeképpen a Bükki Nemzeti Park is megkaphatja a
Csillagoségbolt Park Címet, ahogy ez hazánkban már két esetben is megtörtént (Zselic, Hortobágy).
Jelentkezés az önkéntes munkára: Novák Richárd, KTKE alelnök, novakr@kaptarko.hu

További híreink:
Javaslatokat várunk a Heves Megyei Értéktárba
Mint ahogy azt már bizonyára sokan tudják, a Heves Megyei Értéktár kezelése a Kaptárkő Egyesület
feladatai közé tartozik. Heves megye kiemelkedő természeti értékei, növény- és állatvilága, helyi hagyományai,
épített környezetének jellegzetes produktumai, helyi specialitású gasztronómiája, egyedi termékei, a megye
területén található mezőgazdasági különlegességek, kimagasló sportolói sikerei és minden további, a felsoroltak
között nem szereplő, de kiemelkedőnek tartott egyedi értékeinek megőrzése, népszerűsítése közös érdekünk.
Ezért szeretnénk megkérni minden, a Heves megye helyzetét szívén viselő állampolgárt, hogy tegyen
javaslatot az általa fontosnak tartott, értéket képviselő minden olyan „dologra”, mely beleillik az alábbi
kategóriák egyikébe:
Agrár és élelmiszergazdaság
Egészség és életmód
Épített környezet
Ipari és műszaki megoldások

Kulturális örökség
Sport
Természeti környezet
Turizmus

Kérjük, hogy javaslataik elkészítéséhez használják a "A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról" szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet iránymutatásit, illetve az adatok megküldéséhez annak 1.
mellékletét („javaslat a [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez”
címmel) vagy vegyék fel a kapcsolatot a Kaptárkő Egyesület munkatársaival, akik készségesen segítenek a
témában és szükség esetén megküldik a szükséges mellékleteket, tudnivalókat.

