Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- október -

A hűvös ősz megpróbál minket otthon maradásra bírni, de mi ezt nem szeretnénk hagyni. A mozgalmas
szeptember után októberben sem hagyunk senkit otthon unatkozni, hiszen ismét igen sok és változatos
programot kínálunk. A Geotóp Nap keretében Szarvaskőbe látogatunk, majd érkeznek hozzánk Jakab Sándor és
Kenyeres Oszkár, a Hazajáró honismereti és turisztikai sorozat alkotói, hogy együtt járjuk végig a Bükkaljai
kőkulTÚRA idei második túráját. Megnyitjuk a fotópályázatunk képeiből készült fotókiállítás és hamarosan
indítjuk a Csillagász szakkört és az Öko háziasszony műhelymunkát is.

Ez történt szeptemberben...

Elindult a Bükkaljai kőkulTÚRA
A korábbi sorozat sikerének és a nagy érdeklődésnek köszönhetően az ősz beköszöntével elindítottuk a
Hungarikum címmel kitüntetett bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb helyszíneit bemutató
túrasorozatunkat, melynek során 8 hónapon át, havi egy alkalommal, különböző helyszínekre kalauzoljuk a
résztvevőket. A túrasorozat első alkalma, a Kulturális Örökség Napjai keretében, 2017. szeptember 17-én,
vasárnap került megrendezésre, Bükkzsérc és Noszvaj kőemlékeinek a bemutatásával.
Dacolva az időjárás előrejelzéssel, 12-en úgy gondolták, csatlakoznak hozzánk és végigjárják velünk a
meghirdetett útvonalat. A túra során kaptunk égi áldást rendesen, de reméljük, hogy a látnivalók kárpótoltak
mindenkit. Köszönjük a részvételt azoknak, akik az eső ellenére is eljöttek és velünk együtt áztak-fáztak.

Ez történt…

[Ide írhatja be a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a
dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.]

Lezajlott a Kaptárkövek Teljesítménytúra

2017. szeptember 23-án került megrendezésre a IX. Kaptárkövek Teljesítménytúra három távon – 15, 30 és 50
km-en. A rendezvényünkön a meteorológusok esővel való ijesztgetése ellenére is összesen 153 fő vett részt. Az
előrejelzések szerencsére most sem jöttek be.

Íme az idei eredmények:

Kaptárkövek 15

Kaptárkövek 30

Kaptárkövek 50

Köszönjük mind a 30 fő önkéntesnek is az áldozatos munkáját, akik nélkül az esemény nem
valósulhatott volna meg!
Találkozzunk jövőre is!

Az Erste Bank Zrt. munkatársaival a "+1 tett"
közösségi csapatmunka keretében erdei
pihenőhelyeket újítottunk fel

Az Erste Bank Zrt. elemzői csoportja a cég "+1 tett" című támogatásával közösségi csapatmunka keretében
erdei pihenőhelyeket újított fel Síkfőkúton, Egyesületünk segítségével.
A munkálatok során összeszedtünk 8 zsák szemetet, lecsiszoltuk a pihenőhelyeken található padokat,
asztalokat és az időjárás viszontagságainak való ellenállásukat biztosítva, lazúroztuk is őket. Elbontottunk egy
életveszélyessé vált esőbeállót, használható darabjaiból pedig új kishidat építettünk a régi széttört helyére.

Októberi programjaink
Geotóp nap Szarvaskőben
2017-ben ismét megrendezésre kerül a Magyarhoni Földtani Társulat szervezésében az ország több pontján a
Geotóp nap, melynek keretében az élettelen természet legérdekesebb, leglátványosabb, legjellegzetesebb
képződményeit mutatják be hazánkban szakvezetett túra keretében. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
csatlakozott Egyesületünk a programhoz, melynek keretében a Szarvaskői Geológiai Tanösvényen tehetsz velünk
egy kellemes és érdekes túrát.
Útvonal: Szarvaskő – Hegyes-kő – Major-tető – Tóbérc-bánya – Szarvaskői-vár – Akasztó-hegy – Szarvaskő
Időpont: 2017. október 7. (szombat)
Találkozóhely: 10:00 Szarvaskő, Borsod u. 1, parkoló (GPS koordináta: E 47.988378, N 20.330797)
A túra 10:15 órakor indul.
Az autóval érkezők ingyenesen parkolhatnak a találkozóhelyen.
Busszal érkezőknek a 9:40-kor induló Kazincbarcikai járattal a Szarvaskő, Italbolt buszmegállónál kell leszállni
(2. megállóhely).
Vonattal érkezőknek a 9:10-kor induló Szilvásváradi járattal Szarvaskő v. m. helynél kell leszállni. A v.m-tól 200
métert gyalogolva érkeznek meg a találkozóhelyre.
Táv: kb. 9 km
Időtartam: 4-5 óra
Nehézség: közepesen nehéz
Részvételi díj: ingyenes túra
Felszerelés: 1,5 l ivóvíz, az időjárásnak megfelelő ruházat, túrabakancs, élelem, esőkabát
Visszaérkezés Egerbe:
- autóbusszal utazóknak 14:45-kor (kiegészítő jegyes, Budapestig közlekedő járat) vagy 15:21-kor (normál áras
járat) induló járattal
- vonattal utazóknak 15:50-kor induló vonattal
Túravezető: Domboróczky Dalma , tel: +36305612233 domboroczkyd@kaptarko.hu
Jelentkezés: előzetes regisztráció szükséges október 6-án, 16:00-ig a domboroczkyd@kaptarko.hu e-mail
címen NÉV, E-MAIL CÍM és TELEPÜLÉS megadásával.
A túra eső esetén is meg lesz tartva!

Bükkaljai hétvége a HAZAJÁRÓVAL
Egyesületünk 2017 januárjától szoros együttműködésben munkálkodik a Hazajáró Egylettel a Kárpát-medencei
magyarság összetartozásának erősítésén, elsősorban a honismeret és a turizmus eszközeivel. Együttműködésünk
keretében programjainkról kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, azokon kölcsönösen részt veszünk, így – ahogy
2016-ban –, ismét vendégeink lesznek az Egerhez közeli Várkúton, Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár, a
Hazajáró honismereti és turisztikai sorozat alkotói.
Az egész hétvégés program célja, hogy bemutassuk a két szervezetnek a Kárpát-medence természeti- és
kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek megismertetése; a természeti környezet és az épített örökség
védelme érdekében tett erőfeszítéseit és megismertessünk a résztvevőkkel egy különleges tájat, a nemrég
Hungarikum címmel kitüntetett Bükkalját és annak egyedülálló kőkultúráját.
PROGRAM:
október 13. péntek – Közönségtalálkozó Várkúton a Hazajáróval
Helyszín: Várkúti Turistaház
Időpont: 18:00
október 14. szombat – Bükkaljai kőkulTÚRA: Cserépfalu kőemlékei
Útvonal: Noszvaj, piactér – Imány-tető – Dóc-hegyi kaptárkövek – Cserépfalu, Fidóci és Pásti pincesor – KisAmerika – Millenniumi kilátó – Berezdaljai pincesor – Ördögtorony – Mész-patak szurdoka – Bükk Déli Kapu
Látogatóközpont
A túra végeztével a Bükk Déli Kapu Látogatóközpontban kerül sor a Kaptárkő Egyesület és a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság által “Bükkaljai kőkultúra” címmel meghirdetett fotópályázat eredményhirdetésére és a
pályázat képeiből készült fotókiállítás megnyitójára.
Táv/szintemelkedés: 14 km/300 m (könnyű túra)
Időtartam: 7 óra
Találkozóhely és időpont: Noszvaj, piactér; 9:00-kor (Egerből a 8:40-kor induló busszal érdemes érkezni).
Az autóval érkezőknek javasoljuk, hogy Noszvajon parkoljanak le, mivel a túra végeztével a Bükk Déli Kapu
Látogatóközponttól busszal vissza tudnak oda jutni (buszok 16:00-kor és 16:50-kor indulnak).
Visszaérkezés Egerbe: 17:40-re, a Bükk Déli Kapu Látogatóközponttól 16:50-kor induló busszal.
Túravezető: Havasi Norbert
október 15. vasárnap – Barangolás Várkút környékén
Útvonal: Várkút – Várhegy – Dolomit-bánya – Kövesdi-kilátó
Időtartam: 3-4 óra
A hétvége programja ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezés: info@kaptarko.hu
A program résztvevőinek a Várkúti Turistaház kedvezményes szálláslehetőséget biztosít.
Szállás: 3900 Ft/fő/éj; félpanziós ellátás (reggeli, vacsora): 1800 Ft/fő/nap.
Szállásfoglalás (a programra hivatkozással): varkutith@gmail.com

A Bükkaljai kőkultúra fotópályázat eredményhirdetése és a
pályázat képeiből készült fotókiállítás megnyitója
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal “Bükkaljai kőkultúra” címmel közösen meghirdetett fotópályázat beadási
határideje lejárt. A szakmai zsűri a kivitelezés minősége, az ötletesség, a jó témaválasztás és a kép
felhasználhatóságának figyelembe vételével az első 3 helyezettet megszavazta, illetve kiválasztotta a kiállításra
kerülő képeket is. Ezzel párhuzamosan zajlott a beérkezett képek közönségszavazása, amelyekre Facebookoldalunkon volt lehetőség szavazni.
A lájkok alapján a közönségszavazás nyertesei:
1. helyezett: Ambrus Ferenc - Csaba királyfi csillagösvénye a Mangó-tetőről (104 lájkkal)
2. helyezett: Köteles Józsefné - Barlanglakás (62 lájkkal)
3. helyezett: Szabó-Medve Boldizsár - Királylány széke (58 lájkkal)

Gratulálunk mindenkinek!
A fotópályázat eredményhirdetésére és a pályázat képeiből készült fotókiállítás megnyitójára 2017. október
14-én, szombaton, 15:30-tól kerül sor a cserépfalui Bükk Déli Kapu Látogatóközpontban, melyre szeretettel
várjuk a nyerteseket és minden érdeklődőt.

Támogatóink:

Csillagász szakkör
Október hónap végén csillagász szakkört indítunk egri középiskolások részére.
Bővebb információ hamarosan a weboldalunkon, illetve a novakr@kaptarko.hu email címen.

Öko háziasszony tanfolyam
Októbertől decemberig Egyesületi tagjainknak egy 6 alkalomból álló műhelymunkát indítunk „Öko háziasszony”
néven, hogy szélesebb körben megismertessük a környezettudatos háztartás fontosságát. A foglalkozások 8-10 fős
csoportban zajlanak két hetenként, melyek során megosztjuk egymással tapasztalatainkat. Bővebb információ és
jelentkezés a havasinoe@gmail.com email címen.

Novemberi előzetes..
Bükkaljai kőkulTúra
2017. november 4. szombat – Eger kaptárkövei és Ostoros kőemlékei (a Bükki Nemzeti Park
Igazgatósággal közös programunk)

Útvonal: Eger, Tinódi tér – Almagyar-dűlő – Nyerges-tető kaptárkövei – Mész-hegy kaptárkövei – Kerek-hegy
– Ostoros, Csúnyamunka – Tájpince
Táv/szintemelkedés: 13 km/300 m (könnyű túra)
Időtartam: 7 óra
Találkozóhely és időpont: Eger, Tinódi Sebestyén tér; 9:00-kor
Visszaérkezés Egerbe: Ostorosról buszokkal (indulás: 16:12; 17:09)
Túravezető: Baráz Csaba és Havasi Norbert
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni az alábbi linken:
https://goo.gl/forms/oG6uCmEcL1IZSSVh1

Adóigazságosság című kiállítás
November 6-án, hétfőn 18 órakor kerül megnyitásra és november 18-ig lesz látható az Új Nemzedék Egri
Közösségi Térben a Magyar Természetvédők Szövetségének Adóigazságosság című kiállítása, ahol
infografikákon keresztül mutatjuk be az adóelkerülés globális rendszerét, hogy a multinacionális vállalatok a
környezet és társadalom kárára gazdagodnak, miközben felélik természeti erőforrásainkat és egyre nagyobb a
szakadék szegény és gazdag között.

2017-es programnaptár
Október

November

7- Geotóp nap Szarvaskőben
13-15 – Bükkaljai hétvége a Hazajáróval1
14 - Bükkaljai kőkulTÚRA – Cserépfalu kőemlékei
14 – Fotókiállítás megnyitó – Cserépfalu Bükk Déli
Kapu Látogatóközpont

4 - Bükkaljai kőkulTÚRA – Eger kaptárkövei és
Ostoros kőemlékei
6- Adóigazságosság című kiállítás megnyitó

December
2 - Bükkaljai kőkulTÚRA – Egerszalók és Demjén
kőemlékei
16-17 – Évzáró

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

