
„ÉRTÉKEK ÉS ÉLMÉNYEK NYOMÁBAN NEMZETI PARKJAINKBAN” 
 
2013. június 10. és 16. között hazánk tíz nemzeti parkja szélesre tárja kapuit a nagyközönség elıtt. Az idén immáron hetedik 
alkalommal megrendezésre kerülı Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozat keretében egymást érik majd az érdekesebbnél 
érdekesebb programok hazánk nemzeti parkjaiban. Lesznek vezetett túrák szárazföldön, vízen és barlangokban, gyalogosan és 
kerékpáron, természetvédelmi elıadások, bemutatók; a gyermekek számára pedig játékos vetélkedık, tanösvénytúrák, kézmőves 
foglalkozások, játszóházak.  

 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Nemzeti Parkok Hetében ingyenes túrákat szervez, szakvezetéseket, nyílt napokat, kedvezményes látogatási 

lehetıségeket biztosít az érdeklıdık, kirándulni vágyók számára.  
A programokon való részvételhez elıre bejelentkezés szükséges: BNPI Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály, tel.: 36/411-581/131, 109, 209-es mellékeken,  
E-mail: okoturisztika@bnpi.hu.  
 

PROGRAMOK A MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE KERETÉBEN (2013. JÚNIUS 10-16.) 
HÉTFİ, június 10. KEDD, június 11. SZERDA, június 12. CSÜTÖRTÖK, június 

13. 
PÉNTEK, június 14. SZOMBAT, június 

15. 
VASÁRNAP, 
június 16. 

Felsıtárkányból az 
Esztáz-kıi- barlanghoz 
10.00 órakor MTB 
Kerékpártúra indul. 
Találkozás: 9.45-kor a 
felsıtárkányi Nyugati 
Kapu Oktató- és 
Látogatóközpontban, 
ahol kedvezményes 
áron kerékpárkölcsön-
zésre is van lehetıség! 
Információ: Baczur 
János, tel.: (30) 349-
5691. 
 

14.00 órától tanös-
vénytúra a felsıtár-
kányi vár-hegyi tanös-
vény 10 km-es 
útvonalán. Itt több 
érdekes és változatos 
élıhelyet érintünk, 
ahol értékes élı és 
élettelen természeti 
értékek találhatók. A 
két kilátópontról 
fenséges kilátás nyílik 
a bükki kövekre, és az 
Alföldre. Találkozó: 
Nyugati Kapu Oktató- 
és Látogatóközpont. 
20.30 órától Éjszakai 
csillagles – vetítéses 
elıadással egybekötött 
terepi csillagászati 
bemutató, ahol 

9.00 órától Bükkaljai 
barangolásokra 
invitáljuk a 
kirándulókat: körtúra   
Cserépváraljai Vár-
hegy – Mangó-tetıi 
kaptárkövek – Felsı-
szoros szurdokvölgye 
– Cserépváralja. 
Találkozó: Cserépvá-
ralja, iskolaépület. 
Információ: Baráz 
Csaba, tel.: (30) 475-
4113.  
 

9.00 óra Kelet-bükki 
barlangolás – körtúra, 
melynek során a 
résztvevık szakvezetı-
vel járják végig a 
forrásbarlangokat 
(Kecske-lyuk, Büdös-
pest, Felsı-forrási-
barlang), majd a 
Dolka-gerincen 
visszatérve a Szinva-
tanösvényen jutnak el a 
Szeleta-barlanghoz. 
Találkozás: a Herman 
Ottó Emlékpark bejá-
ratnál. Visszaérkezés: 
kb. 12:30 órakor. 
Információ. Papp 
Viktor Gábor, tel: (30) 
239-4523.  

15.00 órakor 
Gombász túrára 
indulunk: a gyalog-
túra során az erdıkben 
fellelhetı ehetı és 
mérgezı gombákat 
határozzuk meg. 
Találkozó helye: 
OMYA bánya bejárata, 
Berva-völgy. 
Túravezetı: Leskó 
Gabriella. Információ:  
Novák Richárd,  
tel.: (30) 277-4970,  
E-mail: 
novakr@bnpi.hu. 
 

10.00 órától „Nyitott 
kapukkal” várjuk a 
látogatókat –  a 
felsıtárkányi Nyugati 
Kapu Oktató- és 
Látogatóközpontban  
egész nap 
térítésmentesen 
látogatható a Karszt és 
élıvilága kiállítás. A 
nyitva tartás ideje alatt 
ingyenes 
természetvédelmi 
filmvetítéssel várjuk a 
látogatókat. 
Információ: 
Paulikovics Ildikó, tel.: 
(30) 277-4750,  
E-mail:paulikovicsi 
@bnpi.hu.  

10.00 órakor 
indul „a bükki 
ıserdei gyalogtúra 
a Bánya-hegy – 
Három-kı – 
İserdı – Toldi-
kapu – Imó-kı-
forrás – Tamás-
kútja útvonalon. A 
túrán résztvevık a 
szakvezetı 
irányításával ezen 
a napon beléphet-
nek a máskor zárt, 
fokozottan védett 
İsbükkös területé-
re. Túravezetı: 
Bartha Attila. 
Találkozás: Bánya-
hegyi elágazás 
9.45 óra. 



távcsövön keresztül 
csodálhatjuk meg az 
égbolt rejtett 
látnivalóit. Helyszín: 
Nyugati Kapu Oktató- 
és Látogatóközpont 
Információ: Novák 
Richárd, tel.: (30) 277-
4970.  

 

 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjának „Karszt és élıvilága” kiállítása egész héten kedvezményes belépıjeggyel 
látogatható. 14 éven aluli gyermekek egész héten óvodás jeggyel kereshetik fel a kiállítást. A látogatóközpont elérhetısége: 3324 Felsıtárkány, Ifjúság 
u.34/1., tel.: 36/534-078.  


