Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- február-

Az eseményekben gazdag 2015-ös év után 2016-ban is igyekszünk színes programokat szervezni Nektek. Az e
havi hírlevél végén olvashatjátok is éves programtervezetünket. Továbbra is lehetőség van az Egyesületbe belépni,
erről is olvashattok lentebb részletesebben, valamint leírtuk, hogy meglévő tagjaink hogyan tudják rendezni éves
tagsági díjukat. Végül ne feledkezzetek meg az adótok 1%-ról sem, amivel Egyesületünk munkáját és programjait
segíthetitek.

Egyéb:
Legyél Te is Egyesületünk tagja!
Megéri belépni egyesületünkbe! Jelképes összegű, 1000 Ft-os tagdíjunkkal jó ügyet támogatsz, ráadásul
tagkártyáddal az alábbi kedvezményeket is igénybe veheted:
• automatikus tagság a Magyar Természetjáró Szövetségbe, amely rengeteg kedvezményre jogosít
fel számos hazai szállásadónál, túraboltokban, éttermekben, és nemzeti parki belépők kapcsán
• kedvezményes (önköltséges) vagy ingyenes részvétel Egyesületünk által szervezett túrákon és
tanfolyamokon
• Egyesületünk egyes felszereléseinek és eszközeinek (sátrak, hálózsákok, polifoamok, csizmák,
csizmaruhák, sisakok) térítésmentes használata, bérlése
• 10% kedvezmény az egri Prana Outdoor túraboltban történő vásárláskor
• Kedvezményes (nagykereskedelmi áron) vásárlási lehetőség turistatérképekből (Egyesületünkön
keresztül történő rendelés esetén)
•

A Várkúti Dobó István Vadászház kedvezményes (500 Ft/fő) igénybevétele
További információk a honlapunkon a Magunkról/Dokumentumok menü alatt.

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 2016. május 20.
Az adó 1%-ról rendelkező nyilatkozatok beadásának menete:
1.
2.
3.

Töltsd le és nyomtasd ki a nyilatkozatot a honlapunkról. Adószámunk: 18586259-1-10
(http://www.kaptarko.hu/tartalom/dokumentumok/1sz.pdf)
Tedd borítékba, melyen feltünteted az adataid (név, lakcím, adóazonosító jel).
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 decemberben:
Évzáró gyűlés
December 19-20-án rendeztük a tradicionálisan megrendezésre kerülő egyesületi évzáró gyűlést, ahol
kötetlenebb formában értékeltük az elmúlt év eredményeit, beszámoltunk egymásnak az évben lezajlott akcióink,
rendezvényeink említésre méltó eseményeiről, képanyagok segítségével felidéztük a legjobb hangulatú
pillanatokat is, továbbá a jövőbeni terveket latolgattuk és csapatépítés gyanánt a téli természet szépségeit
csodáltuk meg.

Napsütéses decemberi túra
A Kaptárkő Egyesület 2015-ös év utolsó túrája Répáshuta határából indult és Lillafüredig tartott. A könnyed,
ünnepek utáni túra rengeteg sporttársat mozgatott meg a szokatlan jó időben. Következő túránk 2016. február 21én, vasárnap lesz.

Ez történt januárban:
A szmogról és a légszennyező anyagok
Januárban az Egri Zöld Kör keretein belül Rázsi András meteorológus tartott előadást a légszennyező
anyagokról. Az előadás során sok-sok érdekességet megtudhattak a jelenlévők, hogy mi a különbség a londoni és
a Los Angeles-i szmog között. Az is megtudhatták az érdeklődők, az anticiklon idején több vitamin bevételre van
szükség, télen nem javasolt a káros gázkibocsátások miatt kerékpározni, valamint egy érdekes adatot is elárult,
hogy 2015 decemberében mindösszesen 6 órát sütött a Nap.

Februárra tervezett programjaink:
Egri Zöld Kör – Régmúltunk nyomai a Bükkben
A Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum és a Kaptárkő
Egyesület soron következő Egri Zöld Körös előadása a bükki
barlangokban fellelt régészeti feltárásokról lesz szó.
A Bükkben található Magyarország barlangjainak több
mint a negyede, több mint 1200 barlang, de ezek nem a
hosszukkal,
hatalmas
méreteikkel,
vagy
irdatlan
mélységeikkel szereztek világhírnevet, hanem a bennük
talált régészeti és némileg az őslénytani anyagaikkal.
Előadó:

Regős

József

barlangi

kutató

Időpont:
2016.
február
11.,
csütörtök
17:30
Helyszín: Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumban /Eger,
Eszterházy tér 1. Líceum, földszint 113-as terem/
A belépés ingyenes!

Hór-völgyi túra
Februárban Magyarország leghosszabb völgyében fogunk barangolni Cserépfalutól Répáshutáig. A túra során
Cserépfaluban, az Ördögtorony tanösvényen sétálunk végig, ahol megtekintjük a barlanglakásokat, a Mész-hegy
kaptárköveit. A Hór-völgyben a kedvelt és híres Suba-lyuk barlanghoz nézünk fel, ahol a Neander-völgyi ember
leleteket találták, végül a Balla-völgyön keresztül érkezünk meg Répáshutára, ahol a túra fáradalmait a Vadász
Étteremben pihenjük ki.
Cserépfalu – Ördögtorony tanösvény – Hór-völgy – Suba-lyuk barlang – Tebe-rét – Balla-völgy – Répáshuta –
Répáshutai elágazó (busz)

Időpont: 2016. február 21., vasárnap Táv: 19 km Nehézség: közepesen nehéz Szintemelkedés: 679 m Időtartam:
6 óra Találkozóhely: 6:20, Eger, Autóbusz Pályaudvar /Barkóczy utca/ Indulás: a 6:40-es bükkzsérci busszal
Érkezés: 17:15 körül Egerbe Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák, esővédő ruházat, min. 1,5
liter ivóvíz Étkezés: egyénileg Költségek: buszjegy /egyénileg fizetendő/ Eger – Cserépfalu, autóbusz váróterem
(465 Ft felnőtt/ 235 Ft diák), Répáshutai elágazó - Eger (650 Ft felnőtt/ 325 Ft diák)
Túrára jelentkezés név és telefonszám
kaptarkoegyesulet@gmail.com e-mail címen.

megadásával

lehetséges

Domboróczky

Dalmánál,

a

Márciusra tervezett programjaink:
Egri Zöld Kör – Hétköznapi gyógynövények
A Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum és a
Kaptárkő Egyesület soron következő teakóstolóval
egybekötött
Egri
Zöld
Körös
előadása
a
gyógynövényekről fog szólni.
Az előadásban szó lesz arról, hogyan és mikor kell
gyűjteni a gyógyfüveket, hogyan lehet feldolgozni,
tárolni és felhasználni őket. Beszélünk arról is, hogy

milyen növényeket érdemes megelőzésre használni és
hogyan, illetve azok a növények is meg lesznek
említve, amelyek szerepelnek a megszokott
étrendünkben, és meglepően sok panaszon tudnak
segíteni.

Előadó: Máthé Orsolya (Banya-Tanya Alapítvány)
Időpont:
2016.
március
2.,
szerda
17:30
Helyszín: Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumban
/Eger, Eszterházy tér 1. Líceum, földszint 113-as terem/
A belépés ingyenes!

A Vajdavár legendáinak nyomában
A túra a Tarnai Tájvédelmi Körzet eldugott homokkő-hegyvilágába ad betekintést: hatalmas homokkő-sziklák,
szűk völgyek, öreg völgytalpi égeresek és alig néhány turista. A túra Járdánházáról indul. Felsétálunk a Gyepesvölgy öreg égeresei mentén a Remetéhez, ahonnan kikapaszkodunk a meredek völgyfőből a Vajdavárhoz. A
Vajdavárhoz számos legenda fűződik, aki kincset akar keresni, itt a lehetőség! Innen a Szarvas-kő homokkő
szikláin ereszkedünk le a Leleszi Nagy-völgybe. Völgytalpi égeresek és kaszálórétek mellett gyalogolunk le a Nagyvölgyi tóhoz, majd innen be Tarnaleleszre. Az utazás telekocsival fog történni.

Járdánháza – Gyepes-völgy – Vajdavár – Szarvas-kő – Pes-kő – Tarnalelesz – Járdánháza

Időpont: 2016. március 5., vasárnap Táv: 21 km Nehézség: közepesen nehéz Időtartam: 6 óra Találkozóhely:
8:00 K&H parkoló, Eger, Autóbusz Pályaudvarral szemben /Barkóczy utca/ Indulás: 8:15-kor Érkezés: 17:30 körül
Egerbe Szükséges felszerelés: túrabakancs, kényelmes hátizsák, esővédő ruházat, min. 1,5 liter ivóvíz Étkezés:
egyénileg
Túrára jelentkezés név és telefonszám megadásával lehetséges Klein Dávidnál, a kleindavideger@gmail.com
e-mail címen.

Környezettudatos fejlesztések a várkúti Dobó István Vadászházban

Kedves Tagtársunk!
Környezettudatos fejlesztéseket tervezünk a Dobó István Vadászházban, melyre ezúton
meghívunk!
Egy energiatakarékos és környezetbarát komposzt toalett építését tervezzük, melynek használatával
vizet spórolunk, értékes humusz keletkezik, és teljesen szagtalan.
Ráadásként egy sörös dobozokból álló napkollektoros aszalót is készítünk, mely segítségével
természetes és egészséges élelmiszert raktározhatunk el a télre.
A munkálatokhoz kétkezi segítséget kérünk Tőletek, az aszaló elkészítéséhez sörös dobozokat, és aki
tud, hozzon magával a munkálatokhoz szükséges szerszámokat is.
A tevékenység tervezett helyszíne, időpontja:
Várkút, Dobó István Vadászház, 2016. március 20., vasárnap

Az utazási költséget térítjük, és egy tál meleg ételt is kínálunk segítőinknek.
A jelentkezéshez szükséges:
Rendezett egyesületi tagság (belépési nyilatkozat kitöltése, éves tagdíj 1000 Ft rendezése).
Jelentkezésed küldd el a poczikm@kaptarko.hu címre!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Éves tervezett programnaptár:
Február

Március

11. Egri Zöld Kör – A Bükk régészeti barlangjai

2. Egri Zöld Kör – Hétköznapi gyógynövények

12.-14. Téli hegymászótúra a Lengyel-Tátrában

6. A Vajdavár legendáinak nyomában - gyalogtúra

21. Cserépfalu – Répáshuta gyalogtúra

Április

19.-20. Környezetbarát fejlesztések a várkúti Dobó
István Vadászházban

Május

10. Tamás-kút – Eger gyalogtúra

8. Gyalogtúra

14. Egri Zöld Kör előadás
16. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban csillagmegfigyelés
16.-17. Barlangtúra a Gömör-Tornai-karszton I.
22.-24. Föld napja rendezvények – Érsekkerti
kitelepülés, gyalogtúra, kerékpártúra

9. Merkúr átvonulás a Dobó téren – csillagászati
bemutató
12. Egri Zöld Kör előadás
22. Tisza-tó kerülés kerékpárral
28. Vízitúra – Tisza-tó, Poroszló

22.-24. Vízitúra - Bodrog-ártér
30- máj. 1. Barlangtúra a Gömör-Tornai-karszton II.

Június

Július

5. Kerékpártúra - Családi tekergés Felsőtárkányba
11. Gyalogtúra szingliknek
11. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban csilagmegfigyelés
18. Kaptárkövek Teljesítménytúra

9. Csillagfényes tanösvény Felsőtárkányban –
csillagmegfigyelés
16.-17. Kerékpártúra – Ipoly-menti tekergés
20.-24. Vízitúra – Szigetköz
27. – aug. 11. Lappföld

19. Kaptárkövek Trail

Augusztus

Szeptember

12.-14. Vízitúra – Dunakanyar

3.-4. Tisza-tó kerülés gyalog

13. Night Ride a Bükkben – kerékpáros túra

8. Egri Zöld Kör előadás

13. Csillagászat - Perseidák – meteorles és
csillagászati bemutató Felsőtárkányban

Október

10. Kerékpártúra
24. 28. Természetjárók Napja – Bánya-hegy –
Szilvásvárad túra

November

8. Te szedd a Kéken!

10. Egri Zöld Kör előadás

9. OKT túra az Országos Kékkör napja alkalmából

27. Gyalogtúra

13. Egri Zöld Kör előadás
16. Kerékpártúra – Szüreti tekergés
29.-31. Bükkaljai Vándortúra

December
8. Egri Zöld Kör előadás
17.-18. Évzáró
26. Gyalogtúra
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

