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Március 3. szombat
10:00-12:00 
Barlangok hónapja: 
Esztáz-kői barlangtúra gyalog és 
kerékpárral

Az Esztáz-kői-barlang a Felsőtárkány melletti Gyet-
ra-völgyben található. Megközelítése lehetséges 
kerékpárral (amely kölcsönözhető a BNPI felsőtárkányi 
látogatóközpontjában), de gyalogosan is. Sisakot és 
fejlámpát a túravezető biztosít.
Programvezető: Kozma Attila
Részvétel díj: Barlangtúra 800 Ft/fő, kerékpárköl-
csönzés 800 Ft/fő

Március 10. szombat 
10:00-14:00 
Barlangok hónapja: 
Ősrégészet a kiépítetlen Kő-lyukban:
 
A hatalmas teremmel és egy ettől kisebb, de annál lát-
ványosabb cseppköves teremmel rendelkező barlang 
a Bükk Kis-fennsíkján, a Csókás-réti leágazás közelé-
ben található. Bejárása során izgalmas ősrégészeti le-
letekkel, a barlangi élővilág nyomaival és cseppkövek-
kel is találkozunk. Sisakot, lámpát a túravezető biztosít. 
Gumicsizma és váltóruha, esetleg overál ajánlott.
Programvezető: Regős József
Részvétel díj: 2000 Ft/fő

Március 15. csütörtök 
12:00-14:00
Bükkábrányi fáktól a Miocén Ősvilágig 

tematikus túra az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál
Indulás az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől.
Útvonal: Bükkábrányi fák – Miocén erdő - Geológiai 
tanösvény. 
A tematikus túra szabvány geológiai tanösvényi 
belépőjeggyel vehető igénybe.

Március 17. szombat 
10:00-16:00 
Barlangok hónapja: 
Extrém overálos barlangtúra a 
Létrási-víznyelőbarlangban

A Bükk-fennsík igen látványos, fokozottan védett és le-
zárt cseppkőbarlangjának látogatását főleg kaland- és 
bizonyítani vágyó fiataloknak, valamint sportos felnőt-
teknek ajánljuk. Egyes szakaszok leküzdése barlangi 
tapasztalatok nélkül nagy lelkierőt és megfelelő fizikai 
felkészülést követel meg. Sisakot, fejlámpát, overált a 
túravezető biztosít. 
Programvezető: Bátori Károly
Részvétel díj: 4140 Ft/fő

Március 18. vasárnap 
10:00-14:00 
Barlangok hónapja: 
Extrém overálos barlangtúra 
a Bolhási-víznyelőbarlangban

A Bükk-fennsíkon lévő barlang bejáratán befolyó víz 
minden esetben nedves élményt nyújt. A függőleges 
aknákon való közlekedést beépített létrák teszik lehe-
tővé. A kúszós-mászós útvonal miatt ezt a túrát inkább 
barlangjárásban tapasztaltabb személyeknek ajánljuk. 
Sisakot, fejlámpát, overált a túravezető biztosít. 
Programvezető: Bátori Károly
Részvétel díj: 4140 Ft/fő 

Március 23. péntek 
10:00  
Zöld programok a Víz Világnapján
A felsőtárkányi Szikla-forrás élővilágának megismerése, 
kémiai vízvizsgálat, biológiai vízvizsgálat Bisel-mód-
szerrel, halfajok bemutatása.
Programvezető: Novák Richárd
Ingyenes



Március 24. szombat 
9:00-12:00 
Barlangok hónapja: geológia és ősré-
gészet a Hór-völgyben

Túra Cserépfalu környékén, a Bükkalja geológiai értékei 
mentén, természetvédelmi szakvezetéssel. Útvonala: 
Hór-völgyi Látogatópark – Suba-lyuk „ősemberbar-
lang” – Mész-hegy – Ördögtorony kaptárkő - Hór-völ-
gyi Látogatópark.
Programvezető: Baráz Csaba
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Március 31. szombat 
10:00-15:00
Barlangok hónapja: 
Ősrégészeti túra a Bükkben

Ősrégészeti szakvezetés, amely a Lillafüred-környéki 
ősemberbarlangokat fűzi fel egy igazán látványos és 
érdekes útvonalra: Szeleta-barlang, Büdös-pest, Kecs-
ke-lyuk, Felső-forrási-barlang, Lilla –barlang. 
Programvezető: Regős József
Részvételi díj: 500 Ft/fő 

Március 31. szombat
Uniós Fejlesztések Nyílt Napja az 
Ipolytarnóci Ősmaradványok helyszínén

A BNPI az Ősvilági Pompeji megtekintéséhez 9 - 16 
óra közötti nyitva tartással ingyenes belépőt, sétálójegy 
mentességet, a fogadóépületi kiállítás, bükkábrányi 
fák, valamint a miocén erdő térítésmentes megtekin-
tését és az ezeket felfűző, az Ősfenyő Belépő Foga-
dóépülettől 12 órakor induló, különleges tematikus 
túravezetést biztosítja.

Április 1. vasárnap 
9:00-12:00 
Tavaszköszöntő túra a 
Kerecsendi Berek-erdőben

A Kerecsendi Berek-erdő természetvédelmi terület bejá-
rása szakvezetéssel, a helyre jellemző legszebb aspek-
tusban, mikor odvas keltikék és egyéb tavaszi virágok 
szőnyege borítja az ébredő erdő talaját. Táv: 6 km. 
Programvezető: Sasvári János
Részvételi díj: 1000 Ft/fő

Április 7. szombat 
20:00-22:00  
Csillagászati Világnap 
Felsőtárkányban

Éjszakai tanösvény-bejárás és csillagászati bemutató 
Felsőtárkányban. Csak derült égbolt esetén!
Programvezető: Novák Richárd
Ingyenes

Április 13. péntek 
20:00-23:00 
Csillagséták nemzeti parkjainkban - 
Szilvásvárad

Esti szakvezetés a Milleniumi tanösvényen, majd a 
kalapati kilátónál távcsöves csillagászati megfigyelés. 
Csak derült égbolt esetén!
Programvezető: Novák Richárd
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 



Április 19. csütörtök 
10:00  
Zöld programok a Föld Napján

Szakvezetett séta a Kő-közi tanösvényen és a felsőtár-
kányi kőzetparkban, természetismereti játékok.  
Programvezető: Szűcs Erzsébet
Ingyenes

Április 20. péntek 
10:00  
Föld Napja az Érsekkertben

Természetismereti játékok, feladatok az egri Érsekkertben.
Programvezető: Szűcs Erzsébet
Ingyenes

Április 20. péntek 
10:00-12:00 
„Tyúklépés” Salgótarjánban

Természetismereti foglalkozás és túra óvodásoknak a 
Föld Napja alkalmából, a Baglyas-kő Vár Természetvé-
delmi Látogatóközpont beltéri bemutatóhelye, növény-
kertje, madármenhelye, bazaltsziklája megtekintésével.
Programvezető: Stoszek Krisztina
Ingyenes

Április 21. szombat 
9:00-12:00 
Kaptárkő-túra Cserépváralja 
környékén

A kaptárkövek különleges látnivalók, természeti és kulturális 
értékek, melyek különös faragványainak eredete, rendelte-
tése még mindig rejtély. Útvonal: Cserépváralja – Nagykúp 
– Kő-völgy – Karud – Felső-szoros – vár – Cserépváralja.
Programvezető: Baráz Csaba
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Május 5. szombat 
9:00-15:00 
A Bükk északi gerincén

A Bánkútról induló túra célja a természetvédelem, a ma-
dárvilág és a régészeti értékek (őskori, ókori és közép-
kori várromok) megismertetése a Bükk északi részének 
bükköseiben. Természetvédelmi őrünk olyan fokozottan 
védett helyeket is bemutat, ahová egyébként tilos a 
belépés. Útvonal: Bánkút – Nyír-kő – Vár-völgy – Dé-
des-vár – Kisvár – Verebec-vár – Ördögoldal – Bánkút.
Programvezető: Ézsöl Tibor
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Május 4. péntek 
10:00 
Kirándulások a Madarak és 
Fák Napján

Természetismereti szakvezetésekkel, játékokkal, színes 
programokkal várjuk az érdeklődőket. Előzetes beje-
lentkezéssel iskolai csoportok jelentkezését várjuk. 
Programvezető: Szűcs Erzsébet
Ingyenes

Május 12. szombat 
9:30-12:00 
Erdei mesterdalnokok 
Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felső-
tárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág 
képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismer-
kedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott 
számban biztosítunk. 
Programvezető: Fitala Csaba
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 



Május 19. szombat 
10:00-13:00 
Orchidea nap és fotós túra 
(boldogasszony papucsa)

Egyedülálló lehetőséget biztosítunk a Boldogasszony 
papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett 
növény kis csoportban való megfigyelésére és fotózá-
sára. Az elzárt élőhelyre való belépést szakvezetőink 
segítik. A túra előtt az orchideákról szóló előadással 
várjuk az érdeklődőket. 
Programvezető: Novák Richárd
Részvételi díj: 2000 Ft/fő 

Május 25-Június 10.
Európai Geoparkok Hete az 
Ipolytarnóci Ősmaradványoknál

Színes programkavalkád ünnepli 
öreg kontinensünk földtani örökségét 
Ipolytarnócon, Füleken és Salgótar-
ján-Eresztvényben, a szlovák-magyar 
Novohrad-Nógrád UNESCO Globális 
Geopark központjaiban. Június 1-3 
között a nagyszabású Medvesi Fotós 
Maraton kerül megrendezésre. 
(fotosmaraton.hu) 
Az Ipolytarnóci Ősmaradványok a 
Geopark különleges geológiai értékeit 
mutatja be az érdeklődőknek. Vezetett 
túrák során érhetők tetten az egykori 
tengerek és vulkáni katasztrófák nyo-
mai, a geológiai feltárások mentén pe-
dig a legújabb őslénytani felfedezések-
kel is megismerkedhetnek a résztvevők. 
Június 8-án a Magyar Tudományos 
Akadémia és az ELTE Vulkanológiai 
Kutatócsoportjának segítségével, 
Harangi Szabolcs professzor vezérleté-
vel egy miniatűr vulkán is kitörésre ké-
szül majd. A várható nagy érdeklődésre 
tekintettel a földrengető eseményre 
előre be kell jelentkezni az osmaradva-
nyok.hu honlapon. 

Május 26. szombat 
10:00-18:00 
Bükk – Óbükk kerékpártúra

A program Szilvásváradról indulva két keréken fedezi fel a 
Tarnavidék rejtett szépségeit. A frissítőpontokon Nemzeti 
Parki Védjegyes termékek kóstolása és természetvédelmi 
tájékoztatás is lesz. A nap végén visszatérünk az induló-
helyre, ahol meleg vacsorával várjuk a résztvevőket. 
Programvezető: Baczur János
Nevezési díj: 2000 Ft/fő.

Június 2. szombat 
9:00
Magyar Nemzeti Parkok Hete: 
Túra az ország tetején

A mátrai erdők természeti értékeit természetvédelmi 
őrünk egy Kékestetőről induló szakvezetett túra kere-
tében mutatja be. Az útvonal a Kékestető környékén 
jellemző, festői szépségű montán (magashegységi) 
bükkösökben, illetve a Mátra fő vonulatának csodála-
tos panorámával bíró gerincén halad.
Programvezető: Molnár Márton
Ingyenes

Június 3. vasárnap 
10:00-16:00 
Magyar Nemzeti Parkok Hete: 
Őserdő-túra

A résztvevők a látványos túra közben megismerked-
hetnek a természetes erdőképpel a fokozottan védett, 
csak engedéllyel látogatható bükki Őserdőben, ahol 
több mint kétszáz éve nem folyik gazdálkodás. A túra 
útvonala: Bánya-hegy -  Három kő – Őserdő - Toldi 
kapu - Imó-kői-forrás - Tamás-kútja.
Programvezető: Bartha Attila
Ingyenes



Június 9. szombat 
10:00-14:00  
„Milyen növény ez?

Lágyszárú növények meghatározása, társulás alkotó fafajok 
megismerése Felsőtárkány mellett, a Vár-hegyi tanösvényen.
Programvezető: Szűcs Erzsébet
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Június 16. szombat 
10:00-12:00  
Lápok napja

Szakvezetés a siroki tőzegmohaláp megismertetésére 
a siroki Nyírjes-tó Természetvédelmi Területen.
Programvezető: Novák Richárd
Ingyenes

Június 22. péntek 
21:00-23:00  
Szentjánosbogár séta 
Felsőtárkányban

A júniusi éjszakákon egyszerre felragyogó szentjános-
bogarak sokasága feledhetetlen látvány. A nőstény a 
talajon ül, vagy felmászik az alacsony növényekre, és 
potrohát felgörbítve láttatni engedi a hasoldalán lévő vi-
lágítószervét. A levegőben alacsonyan repülő hím ezt a 
zöldessárga fényforrást keresi, ahogyan mi is éjszakai 
túránk során.
Programvezető: Korompai Tamás
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Június 24. szombat 
10:00-12:00 
Barlangok Világnapja: 
Esztáz-kői barlangtúra

A Barlangok világnapja alkalmából kedvezményes 
szakvezetést biztosítunk a jelentkezők számára a Fel-
sőtárkány közelében található Esztáz-kői-barlang felső 
szakaszán. Sisakot és fejlámpát a túravezető biztosít. 
Programvezető: Novák Richárd
Részvétel díj: 800 Ft/fő

Június 30. szombat 
12:00-14:00
Bükkábrányi fáktól a Miocén 
Ősvilágig tematikus túra az 
Ipolytarnóci Ősmaradványoknál

Indulás az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől.
Útvonal: Bükkábrányi fák – Miocén erdő - Geológiai 
tanösvény.
Programvezető: Szarvas Imre
A tematikus túra szabvány geológiai tanösvényi 
belépőjeggyel vehető igénybe

Július 23.-27.
Túramanó Tábor

Kirándulások, túrák, ismerkedés a természettel. Termé-
szetismereti napközis tábor általános iskolás gyerekek-
nek. Részletes kiírás honlapunkon olvasható.
Programvezető: Novák Richárd, 
tel.: 30/277-4970, e-mail: novakr@bnpi.hu 



Július 28. szombat 
12:00-14:00
Bükkábrányi fáktól a Miocén 
Ősvilágig tematikus túra az 
Ipolytarnóci Ősmaradványoknál

Indulás az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől.
Útvonal: Bükkábrányi fák – Miocén erdő - Geológiai 
tanösvény.
A tematikus túra szabvány geológiai tanösvényi 
belépőjeggyel vehető igénybe

Augusztus 11. szombat
20:00-24:00 
Perzeidák – meteorles és csillagászati 
bemutató Felsőtárkányban

Az augusztusi hullócsillagokat fényszennyezés-mentes 
természeti környezetben, kényelmes tábori ágyakról, 
távcsöves bemutató mellett tekinthetik meg látogató-
ink. Csak derült égbolt esetén!
Programvezető: Novák Richárd
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Augusztus 25. szombat 
17:00-22:00 
Denevérek Éjszakája

Családi program a felsőtárkányi tónál a Nemzetközi De-
nevéréj alkalmából. A denevérek életéről szóló előadást 
terepi bemutató követi denevérfogással és gyűrűzéssel, 
ahol a gyerekek kézbe is vehetik a repülő emlősöket.  
Programvezető: Gombkötő Péter
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Augusztus 25. szombat 
12:00-14:00
Bükkábrányi fáktól a Miocén 
Ősvilágig tematikus túra az 
Ipolytarnóci Ősmaradványoknál

Indulás az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől.
Útvonal: Bükkábrányi fák – Miocén erdő - Geológiai 
tanösvény
A tematikus túra szabvány geológiai tanösvényi 
belépőjeggyel vehető igénybe

Szeptember 8. szombat 
10:00-12:00 
Pókász túra Felsőtárkányban

Szakmai előadás, ahol rengeteg információt, érdekes-
séget hallhatnak a pókok életéről. Előbb mikroszkópos 
bemutató, majd egy terepi gyűjtőtúra során mindenkihez 
közel hozzuk e különös állatcsoport ritka képviselőit.
Programvezető: Dudás György
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Október 4. szerda 
10:00
Állatok Világnapja Felsőtárkányban

A 2017-es év állatainak megismerése természetisme-
reti játékokon keresztül.
Programvezető: Szűcs Erzsébet 
Ingyenes



Október 6. szombat 
10:00-15:00
Geotóp Napok – Bél-kő
 
E különleges alkalomból az egykori mészkőbánya által 
feltárt geológiai értékek megismertetését kívánjuk az 
érdeklődők számára biztosítani egy látványos szak-
vezetett körtúra során, miközben a fokozottan védett 
természeti terület egyéb szépségei is feltárulnak. 
Programvezető: Baráz Csaba, Pongrácz Ádám 
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Október 20. szombat 
14:00-19:00 
Vándormadarak a Borsodi Mezőségen

Tiszabábolna község határában, a Szélkiáltó tanösvényt 
bejárva ismertetjük meg az éjszakai pihenőjükre behúzó 
darvakat, vadludakat és a környék ragadozómadarait. 
Programvezető: Seres Nándor
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

November 4. szombat 
9:00-13:00 
Kaptárkő-túra Egerben

A kaptárkövek különleges látnivalók, természeti és 
kulturális értékek, melyek különös faragványainak ere-
dete, rendeltetése még mindig rejtély. A túra az Eger 
határában található előfordulásokat célozza meg.
Programvezető: Baráz Csaba
Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

November 10. szombat 
9:00-12:00 
Téli madárvendégeink a 
Bél-kő természetvédelmi területen

Cinegékkel, pintyekkel, rigókkal, harkályokkal és 
egyéb, kevéssé ismert énekesmadarakkal (hajnalma-
dár, havasi szürkebegy, bajszos sármány), valamint 
ragadozó madarakkal, hollókkal is találkozhatunk a 
fokozottan védett sziklafalak közelében. Távcsöveket 
korlátozott számban biztosítunk.
Programvezető: Fitala Csaba
Részvételi díj: 1000 Ft/fő

November 24. szombat 
11:00-14:00
A Nógrádi Geopark Miocén Ősvilága 
tematikus túra az Ipolytarnóci 
Ősmaradványoknál

Indulás az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől.
Útvonal: 10 km-es túra a Ősfenyő Belépő fogadó-
épülettől a szlovák oldali mucsinyi fatörzsbarlangig és 
vissza.
Programvezető: Szarvas Imre
A tematikus túra ára: 2500 Ft/fő



December 1. szombat 
11:00-13:30
Ősvilágtól a jelenkorig tematikus túra 
az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál

IIndulás az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől.
Útvonal: 6km-es túra Bükkábrányi fák – Biológiai tan-
ösvény – Miocén erdő érintésével.
Programvezető: Szarvas Imre
A tematikus túra ára: 2500 Ft/fő

December 8. szombat 
11:00-13:30
Kőszikláktól a Miocén erdőig 
tematikus túra az Ipolytarnóci 
Ősmaradványoknál

Indulás az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől.
Útvonal: 5,5 km-es túra Bükkábrányi fák – Kőszikla 
ösvény – Miocén erdő érintésével.
Programvezető: Szarvas Imre
A tematikus túra ára: 2500 Ft/fő

December 15. szombat 
11:00-14:00
A Nógrádi Geopark Miocén Ősvilága 
tematikus túra az Ipolytarnóci 
Ősmaradványoknál

Indulás az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől.
Útvonal: 10 km-es túra a Ősfenyő Belépő fogadóépület-
től a szlovák oldali mucsinyi fatörzsbarlangig és vissza.
Programvezető: Szarvas Imre
A tematikus túra ára: 2500 Ft/fő
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