
Regisztráció 

 

Péntek 

9,00–16,00    Novohrad-Nógrád Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központ  (Eresztvény) 

8,00–20,00    Fülek/Fiľakovo (Nógrádi Turisztikai Információs Központ, (Várfelső utca 14.) 

12,00–22,00    Óbást/ Stará Bašta (Községi Hivatal) 

12,00–22,00    Geocsodák Háza, Salgóbánya (3109 Salgótarján, Medvesi u. 14.) 

 

Szombat 

6,00–22,00    Geocsodák Háza, Salgóbánya (3109 Salgótarján, Medvesi u. 14.) 

8,00–20,00    Fülek/Fiľakovo (Nógrádi Turisztikai Információs Központ, (Várfelső utca 14.) 

9,00–16,00    Novohrad-Nógrád Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központ  (Eresztvény) 

8,00–18,00    Óbást/Stará Bašta (Községi Hivatal) 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ 

 

Felnőttek:        3000 Ft/személy (HU), 10 EUR / személy (SLO) 

Család (2 személytől):     5000 Ft/család (HU), 17 EUR / család (SLO) 

Diákok 18 év alatt:           1500 Ft/személy (HU), 5 EUR / személy (SLO) 

 

Program 

 

A *-gal jelzett programok nyilvánosak, a többi program zártkörű, csak a helyszínen regisztrált és a 

regisztrációs díjat befizető résztvevőknek szól. 

A tervezésnél vegyétek figyelembe, hogy egyes programelemek pénteken, szombat délelőtt és szombat 

délután ismétlődnek. 

A szabadtéri programok kedvezőtlen időjárás esetén változhatnak, elmaradhatnak. A 

programváltozás jogát fentartjuk. Egyes programelemek más helyszínekre kerülhetnek. 

A programban szereplő fotótémák, tippek egy része az időjárás, látási viszonyok és a szerencse 

(élőlények) függvénye, azok fotózását garantálni nem tudjuk. 

A programhoz kapcsolódó kedvezmények, szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a 

regisztráció során kapott karszalagot megőrizzétek és kérésre bemutassátok. 

Az alábbi programban felsorolt kedvezményeket (belépők, kölcsönzés stb.) csak regisztrált résztvevők 

vehetik igénybe. 

 

 

PÉNTEK 

     

14,00–18,00        Lightroom tanácsadás – Salgóbánya, Geocsodák háza 

 

15.00              * Fényvarázslatok – Daniela Rapová  – fényképkiállítás, - Fülek/Fiľakovo,  

Nógrádi Turisztika Információs Központ, 6-os terem 

 

14.00              Vezetett  fotós túra a Pogányvárhoz  (Pogányvár, kőtenger,   

         Ördög János-szikla,  medvesalji táj,  birkanyáj, flóra-fauna fotózása) -  

                       Indulás az óbásti (Stará Bašta) községházától 

 

16,00–20,00        Timelapse- és tájfotózás tanácsadás – Helyszín: Salgó vára 

 



16,00–20,00        Szabadtéri modellfotózás - Helyszín: Salgó vár/Boszorkánykő 

 

17,00–19,30        Multikopterek, légifotózás és filmezés eszközei – Helyszín:  

              Salgóbánya, régi focipálya (a településre bevezető út mellett) 

 

16.00–17.00        * Simon István asztrofotós kiállításának megnyitása -  beszélgetés  

              az asztrofotózásról - Helyszín: Fülek/Fiľakovo, Város  Könyvtár 

 

18,00–20,00        Asztrofotós előadás, műszaki ismertető – Helyszín: Salgóbánya,  

              Geocsodák háza -  

              előadó: Francsics László, Magyar Csillagászati Egyesület 

              18,00 -19,00 - Mitől más az asztrofotográfia? (Kis asztrofotó történet,  

              asztrofotózás 5 alappilére) 

              19,00 - 20,00 - Az asztrofotográfia technikai alapjai (optika,  

              érzékelő-képrögzítési eljárások, mechanika, észlelőhely, légkör) 

 

20,34       Naplemente (tipp: Salgó vára, Medves-fennsík) A salgói vár és a  

              lemenő nap együttfotózásához igény szerint kísérőt biztosítunk 

 

20,00–24, 00        Salgó vár kivilágítás - Helyszín: salgói vár várudvar 

 

20,00–24,00        Somoskői vár torony kivilágítás - Helyszín: somoskői (Šomoska) vár  várudvar 

 

20,00–24,00        Füleki vár kivilágítás - Helyszín: Füleki/Fiľakovo vár területe 

 

20,00–24,00        Almágyi templom kivilágítás - Helyszín: Almágy/Gemerský Jablonec 

 

21,00–24,00        Éjszakai rovarfogás bemutató – Helyszín: Salgó vár és   Boszorkánykő     közötti nyereg 

 

22,40–1,00         Asztrofotózás a Medves-fennsíkon és távcsöves észlelés 

                        Indulás 22,40-kor a  salgóbányai Geocsodák házától -  

                         Francsics László, Magyar Csillagászati Egyesület 

  

12,00–19,00        Erdei madarak fotózása lesekből - Foglalás szükséges, információ   később! – 

 Helyszín: Salgóbánya és Eresztvény környéke 

 

SZOMBAT 

 

3,40–8,00        Hajnali túra a Medves-fennsík peremére - Napkelte, Medvesalja  

                fotózása, uráli bagoly, fehérhátú fakopáncs, lepkék, virágok  

                      Medves-fennsík - Indulás a salgóbányai Geoocsodák házától  

 

3,40–7,00        Hajnali túra a Macskalyukba - Két vár Salgó és Somoskő fotózása,  

                      erdőrezervátum, havasalji rózsa, íves bazaltoszlopok, somsokői vár -  

                       Indulás a somoskői Várallya parkból 

 

4,00–7,00        Hajnali túra a Tekeres dombra (napfelkelte,  kilátás az  

          almágyi  románkori  kistemplomra, az ajnácskői várra,  a Medves hegyvonulatára,  

           Szilváskőre, Cseres –hegységre, Heves-Borsodi  – dombságra) –  

                        Indulás: Óbást/Stará Baštaň községi hivatal:  

 



4,00–7,00        Túra a péterfali tóhoz (napfelkelte, ködös tópart, élővilág, madarak   fotózása) – 

                         Indulás: Gömöralmágyból (Gemerský Jablonec), községi   hivatal 

 

7,00–13,00        Túra a Medves-fennsíkra (4 órás túra, 7-9 óra között fél óránként   indulnak a 

                          csoportok) - Középbánya-tó, Medves-fennsík, vadvirágok,   rovarok,  nyírfaligetek, rét –  

             Indulás a salgóbányai Geocsodák házától 

 

7,00–11,00        Multikopterek, légifotózás és filmezés eszközei –  

            Helyszín:  Salgóbánya, régi focipálya (a településre bevezető út mellett) 

 

7,00–11,00        Szabadtéri modellfotózás - Helyszín: Salgó vár/Boszorkánykő 

 

8,00–20,00        Geoparki kőzetek fotózása - (szakmai irányító nincs, csak kőzetek,  

                         tárgyasztal, lámpák) - Helyszín: Salgóbánya, Geocsodák háza 

 

8,00–14,00        Timelapse- és tájfotózás tanácsadás – Helyszín: Salgó vára 

 

8,00–18,00        * Ladóczki Vilmos  Tájháza – Bőrdíszműves bemutató a tájház  

udvarán - Helyszín: Újbást/Nová Bašta,  

 

13,00–17,00        Vezetett fotóstúra a Mária- kápolnához - 

              indulás az újbásti ( Nová Bašta) Pogányvár panzió elől  

 

9,00–13,00          Fotós túra a Pogányvárhoz (Pogányvár, kőtenger, Ördög János-szikla, medvesalji táj, 

   birkanyáj, flóra-fauna) - Indulás: Óbást/Stará Bašta, községi hivatal 

 

9,00–14,00          Vezetett fotóstúra a Sátorosbánya –  

Macskalyuk – Somoskői vár – Sátorosbánya útvonalon –  

Indulás:Sátorosbánya/Šiatorská Bukovinka, Miklós torony, a tanösvény parkolója:   

 

9,00–18,00          Lightroom tanácsadás – Salgóbánya, Geocsodák háza 

 

9,00 - 18,00         Hagyományos fényképezési módszerek - gaykorlati bemutató,  

üveglemezes technika - Helyszín: Salgóbánya, Geocsodák háza –  

Gyetvai Zoltán, Losonc 

 

10,00–16,00        Portréfotózás - palóc népviseletek,  – Salgóbánya, Geocsodák háza 

 

10,00–18,00        * Kosárfonó kézműves bemutató - Helyszín: Óbást/Stará Bašta.  Községi Hivatal  

 

11,00–14,00        Asztrofotós képek feldolgozása - Francsics László  -  

Helyszín: Salgóbánya, Geocsodák háza 

 

14,00–16,00        Asztrofotós képfeldolgozás alapjai – 

             Helyszín: Salgóbánya, Geocsodák háza 

              14,00–15,00 Témák az asztrofotográfiában 1. (Hold, bolygók, Nap) 

               15,00–16,00 Témák az asztrofotográfiában 2. (Üstökösök, mélység) 

               Francsics László, Magyar Csillagászati Egyesület 

 

14,00–18,00         A Defensores együttes bemutatói – középkori konyha,  

 korabeli ruhákban - Helyszín Fülek/Fiľakovo, vár 



 

10.00–18,00         * Lovaglás, lovasbemutató  

              Helyszín: Sátorosbánya/Šiatorská Bukovinka (a tanösvény parkolója  feletti rét) 

 

16,00–20,00        Szabadtéri modellfotózás - Helyszín: Salgó vár/Boszorkánykő 

 

16,00–20,00        Timelapse- és tájfotózás tanácsadás – Helyszín: Salgó vára 

 

15.00–20,00        Börzsönyi Nehézgyalogság fotózása –  Helyszín: Salgó vára 

 

17,00–19,30        Multikopterek, légifotózás és filmezés eszközei – 

 Helyszín:  Salgóbánya, régi focipálya (a településre bevezető út mellett) 

 

20,35                   Naplemente (tipp: Salgó vára, Medves-fennsík) A salgói vár és a  lemenő nap  

  együttfotózásához igény szerint kísérőt biztosítunk 

 

20,00–24,00        Salgó vár kivilágítás - Helyszín: salgói vár várudvar 

 

20,00–24,00        Somoskői vár torony kivilágítás –  

Helyszín: somoskői (Šomoska) vár  várudvar 

 

20,00–24,00        Füleki vár kivilágítás - Helyszín: Füleki (Fiľakovo) vár területe  

 

20,00–24,00        Almágyi templom kivilágítás - 

              Helyszín: Gömöralmágy/Gemerský Jablonec 

 

21,00–24,00        Éjszakai rovarfogás bemutató – Helyszín: Salgó vár és  Boszorkánykő   közötti nyereg 

 

22,40–1,00         Asztrofotózás a Medves-fennsíkon -  Indulás 22,40-kor a  salgóbányai Geocsodák házától –  

             Francsics László, Magyar Csillagászati Egyesület 

 

6,00–19,00        Erdei madarak fotózása lesekből - Foglalás szükséges, információ  később! – 

 Helyszín: Salgóbánya és Eresztvény környéke 

 

VASÁRNAP 

 

3,40–8,00        Hajnali túra a Medves-fennsík peremére - Napkelte, Medvesalja  fotózása, uráli bagoly,  

           fehérhátú fakopáncs, lepkék, virágok  

                       Medves-fennsík - Indulás a salgóbányai Geoocsodák házától  

 

3,40–7,00        Hajnali túra a Macskalyukba - Két vár Salgó és Somoskő fotózása,  

          erdőrezervátum, havasalji rózsa, íves bazaltoszlopok, somsokői vár -  

                       Indulás a somoskői Várallya parkból 

 

4,00–7,00            Hajnali túra a Tekeres dombra (napfelkelte, kilátás az  

almágyi  románkori  kistemplomra, az ajnácskői várra,  a Medves hegyvonulatára,  

Szilváskőre, Cseres –hegységre, Heves-Borsodi  – dombságra) –  

Indulás: Óbást/Stará Bašta, községi hivatal:  

 

4,00–7,00        Túra a péterfali tóhoz (napfelkelte, ködös tópart, élővilág, madarak fotózása) – 

 ň 



  

                        Indulás: Gömöralmágyból (Gemerský Jablonec), községi  hivatal 

 

6,00–14,00        Erdei madarak fotózása lesekből - Foglalás szükséges, információ  később! –  

            Helyszín: Salgóbánya és Eresztvény környéke 

 

7,00–13,00        Túra a Medves-fennsíkra (4 órás túra, 7-9 óra között fél óránként  indulnak a  

                          csoportok) - Középbánya-tó, Medves-fennsík, vadvirágok,  rovarok,  nyírfaligetek, rét –  

             Indulás a salgóbányai Geocsodák házától 

 

9,00–13,00        Vezetett fotóstúra a Mária- kápolnához – 

                          Indulás az újbásti (Nová  Bašta) Pogányvár panzió elől  

 

9,00–13,00        Fotós túra a Pogányvárhoz (Pogányvár, kőtenger, Ördög  János-szikla, medvesalji táj,  

             birkanyáj, flóra-fauna)  

                          Indulás: Óbást/Stará Bašta, községi hivatal 

 

9,00–14,00        Vezetett fotóstúra a Sátorosbánya – Macskalyuk – Somoskői vár –  

             Sátorosbánya útvonalon –  

            Indulás: Sátorosbánya/Šiatorská Bukovinka, Miklós torony,  a tanösvény parkolója:   

 

10.00 - 14,00    Hagyományos fényképezési módszerek - gyakorlati bemutató,   üveglemezes technika  

                         Helyszín: Fülek/ Fiľakovo, vár - Gyetvai Zoltán 

 

 
 

PÉNTEK 

 

15,00–20,00        “Tekerj és fotózz!” – kerékpártúra fényképészeknek  (de nem csak nekik) 

útvonal:  

Fülek/Fiľakovo (NTIK) – Csomai bánya (Bénai sziklák) – Pogányvár – 

Óbást/Stará Bašta;  

az útvonal hossza: 20 km, emelkedés: 699 m 

Letölthető térkép 

Letölthető gpx 

Letölthető tcx 

 

SZOMBAT 

 

5,00–20,00        “Tekerj és fotózz!” – kerékpártúra fényképészeknek  (de nem csak nekik) 

útvonal: Óbást/Stará Bašta (futballpálya) – Medves-fennsík – Macskalyuk 

(kőbánya, tanösvény, kilátó) – Somoskő – Eresztvény – Salgóbánya (Salgó 

vára) – Vecseklő/Večelkov – Óbást/Stará Bašta 

az útvonal hossza: 27 km, emelkedés: 817 m 

Letölthető térkép 

Letölthető gpx 

http://www.hradfilakovo.sk/fotomaraton/1_CF.jpg
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Letölthető tcx 

 

VASÁRNAP 

 

5,00–9,00        “Tekerj és fotózz!” – kerékpártúra fényképészeknek (de nem csak nekik) 

útvonal: Óbást/Stará Bašta (futballpálya) – Ragács – Óbást/Stará Bašta 

az útvonal hossza: 15 km, emelkedés: 529 m 

Letölthető térkép 

Letölthető gpx 

Letölthető tcx 

 

10,30–16,00        “Tekerj és fotózz!” – kerékpártúra fényképészeknek (de nem csak nekik) 

útvonal: Óbást/Stará Bašta (futballpálya) – Medves-fennsík – Macskalyuk –  

Sátorosbánya/Šiatorská Bukovinka – Csákányháza – Fülek/Fiľakovo (NTIK) 

az útvonal hossza: 28 km, emelkedés: 729 m 

Letölthető térkép 

Letölthető gpx 

Letölthető tcx 

 

A kerékpártúrár, annak vezetőjénél  Illés Gábornál ( e-mail: illeshazy.gabor@gmail.com, mobil: 

00421 (0)908 943713), lehet jelentkezni, aki részletesebb információkról is tájékoztatást ad. 

 

EGYÉB LEHETŐSÉGEK 

 

* Újbáston (Nová Bašta), szombaton Ladóczki Vilmos a helytörténeti gyűjteményében várja az 

érdeklődőket. 

 

Óbáston (Stará Bašta), szombaton  a faluból lovashintót  lehet igénybe  a környék bejárására 

 

Ajnácskőn (Hajnáčka) szombaton és vasárnap Ádám Sándorék kalauzolják az érdeklődőket. 

Egyeztetés szükséges: 0908 913726, adamsandor32@gmail.com 

 

* Hőlégballonos repülés  a Medves  fölött 

Megfelelő számú jelentkező esetén, egyéni költségtérítéses. Jelentkezés korlátozott  (16 fő) 

Túljelentkezés esetén meghatározó a jelentkezési sorrend, ill. a befizetés ideje. 

Tervezett felszállások :  szombat kora reggel 

                                      szombat késő délután 

Ár: 85 euró / óra / személy 

Információk: Torma Szabina,   mobil: 00421 (0) 907 200760, e-mail: szabi65@gmail.com 

 

Saját fotók nyomtatásának lehetősége a salgóbányai Geocsodák házában (a szolgáltatás nem 

ingyenes) 

 

Salgótarjáni földalatti Bányamúzeum ingyenesen látogatható, csak túravezetői jegyet kell fizetni 

 

Kerékpár kölcsönzés, a programhoz igazított kerékpáros-fotós útleírással a geocsodák házában, 10% 

kedvezmény 

 

Sátor kölcsönzés az eresztvényi Geopark központban, 10% kedvezmény 
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Fotós termékek vásárlása a salgóbányai Geocsodák házában 

 

Büfé a salgóbányai Geocsodák házában 

 

Csepegtetett kenyér kóstoló a salgóbányai Geocsodák házánál  

 

Palóc ételek kóstolója az eresztvényi geopark központnál 

Hagyományos gulyás kóstoló - Sátorosbánya, a Simon-torony előtti parkolóban, a Somoskői 

tanösvény kezdete (SK) 

 

Somoskői vadaspark, ingyenes belépő, vadak etetése 16,00 – 17,00 óra között 

 

Helyi termékek vásárlása Eresztvényben a Geopark központban 

 

Helyi termékek vásárlása a füleki Nógrádi Turisztikai Információs Központban  

 

Turisztikai információk a salgóbányai Geocsodák házában 

 

Turisztikai információk Füleken a Nógrádi Turisztikai Információs Központban 

 

A salgóbányai István táró vezetővel  látogatható. Magyarország legmagasabban fekvő szénbányája 

volt, 640 méter hosszban bejárható. A vezetés indul szombaton 10,00, 12,00, 14,00, 16,00 órakor. 

 


