Medvešský fotomaratón OLYMPUS
1. JÚNA, PIATOK

Medvešská planina a okolie
9,00 – 15,00 Predbežne registrovaným účastníkom je umožnený vstup do Baníckeho múzea
v Salgótarjáne za sprievodcovský poplatok. Na mieste je povolené neobmedzené fotografovanie.
9,00 – 13,00 Predbežne registrovaní účastníci si môžu odfotiť fúkačov skla v prevádzkovej miestnosti
Tarján Glass s.r.o. (3104 Salgótarján, Budapesti u. 31.)
Návštevné a informačné centrum (Eresztvény, HU) a Dom geozázrakov (Salgóbánya, HU) budú
otvorené od 12,00 hod., Novohradské turisticko-informačné centrum (Fiľakovo, SK) a Bed&More
Pogányvár (Nová Bašta, SK) od 8,00 hod.
Informácie, fotografické workshopy, prednášky, výstavy – v priebehu podujatia.
Prezentujúce firmy: OLYMPUS.
14,00 – 18,00 Poradenstvo Lightroom – Salgóbánya, Dom geozázrakov (HU) – Róbert Irházy
(Birdie), Pixinfo (www.pixinfo.com)
16,00 – 20,00 Prezentácia produktov OLYMPUS, poradenstvo, konzultácia, Hrad Šomoška (SK),
nádvorie (www.olympus.hu)
15,00 – 19,00 Tradičné metódy fotografovania – praktická ukážka, technika sklenených platní.
Miesto: Dom geozázrakov (HU) – Zoltán Gyetvai, Lučenec
12,00 – 16,00 Fotografovanie krajiny s vandrovným fotografom Imrichom Zalkom
16,00 – 20,00 Fotografovanie krajiny a západu slnka. Miesto: Hrad Salgó (HU)
16,00 – 20,00 Exteriérové fotografovanie modelov – Miesto: Šomoška (SK) – Gyulai Bence
(Fotóbetyár) ( www.fotobetyar.hu )
16,00 – 20,00 Prezentácia produktov OLYMPUS, poradenstvo, konzultácia
Miesto: hrad Šomoška (SK), nádvorie (www.olympus.hu)
17,00 – 18,00 Prednáška putovného fotografa Imricha Zalku – Miesto: Salgóbánya, Dom
geozázrakov (HU)
18,00 – 20,00 Prednáška o astrofotografovaní, technická prezentácia – Miesto: Salgóbánya, Dom
geozázrakov (HU) – László Francsics, Magyar Csillagászati Egyesület (Maďarský astronautický
spolok) (www.mcse.hu)
20,34 Západ slnka (tip: Hrad Salgó (HU), Medvešská planina (HU)). K spoločnému fotografovaniu
hradu Salgó a západu slnka zabezpečíme v prípade záujmu sprievod
20,00 – 24,00 Osvetlenie hradu Salgó – Miesto: Hrad Salgó, nádvorie (HU)
20,00 – 24,00 Hra so svetlom – maľovanie so svetlom
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20,00 – 24,00 Osvetlenie veže hradu Šomoška – Miesto: Hrad Šomoška, nádvorie (SK)
21,00 – 24,00 Nočný hmyz (svetelné lapače, fotografovanie – Miesto: čistina pred hotelom Salgó
(HU) – István Lantos, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Riaditeľstvo národného parku Bükk,
www.bnpi.hu)
20,00 – 01,00 Ukážka krúžkovania netopierov, prezentácia – Eresztvény, pri vtoku potoka
Várberek (HU) – Péter Gombkötő, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Riaditeľstvo národného parku
Bükk – www.bnpi.hu)
22,40 – 02,00 Astrofotografovanie a pozorovanie ďalekohľadom na Medvešskej planine –
Odchod o 22,40 hod. od Domu geozázrakov, Salgóbánya (HU) – László Francsics, Magyar
Csillagászati Egyesület (Maďarský astronautický spolok)(www.mcse.hu)
Iné možnosti
Vypožičanie bicyklov, zľava 10 %
Vypožičanie stanov, Návštevné a informačné centrum Eresztvény (HU), zľava 10 %
Voľný vstup do zvieracej obory (Somoskő, Ipoly Erdő Zrt. (HU)), Kŕmenie zveri: 16,00 –17,00 hod.
V Návštevnom a inf. centre Eresztvény (HU): otvorený bufet a kaviareň. Otváracia doba: piatok,
sobota 9,00 – 22,00 hod., nedeľa 9,00 – 18,00 hod.

Fiľakovo a okolie (SK)
Fiľakovo – Novohradské turisticko-informačné centrum (SK)
8,00 – 20,00 Registrácia, informácie
Fiľakovo – Gymnázium
12,50 – Prednáška Štefana Simona (Veľká nad Ipľom) o astrofotografovaní
Fiľakovský hrad (SK)
Počas celého podujatia: nočné osvetlenie hradu
10,00 – 18,00 Pre registrovaných účastníkov voľný vstup do hradného múzea
8,00 – 22,00 Voľný vstup do areálu hradu a na ochodzu Bebekovej veže
Výhľad – západ slnka z vyhliadky horného hradu
17,00 – 22,00 Predstavenie historického spolku Defensores, Fiľakovo: stredoveká kuchyňa, dobové
oblečenie
17,00 – 22,00 Andrea Kosecová (Hajnáčka, SK) – umelecké kováčstvo. Výroba kovaných ozdobných
a pamätných predmetov
Šiatorská Bukovinka – Hrad Šomoška (SK)
8,00 – 22,00 Pre registrovaných účastníkov voľný vstup
14,00 – 22,00 Prezentácie, prednášky
Šiatorská Bukovinka - čistina pri hradnom parkovisku (vstupný areál)
11,00 – 18,00 Predstavenie metód odchytu suchozemského a vodného hmyzu (bzdochy, motýle,
chrobáky, vážky, podenky, pošvatky a potočníky), Attila Balázs (Mendelova univerzita v Brně) &
Vladimír Hemala (Masarykova univerzita)
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Podmedvedie (Medvesalja) a okolie (SK)
Nová Bašta - Bed&More Pogányvár (SK)
8,00 – 22,00 Registrácia, informácie o programoch, lety balónom
Prezentácie:
- príprava a pečenie tradičného kváskového chleba (vloženie do pece o 12,00 a 14,00 hod.)
- palócky wellness v horúcej dieži
- fotografovanie portrétov, životných scén v exteriéri a interiéri
- prezentácia tradičných nástrojov
- hudba
- osteopatia
Gemerský Jablonec (SK)
MŠ a ZŠ Gemerský Jablonec
11,00 – 13,00 Pavol Rapavý (Slovenský zväz astronómov, Hvezdáreň Rimavská Sobota)
Pozorovanie Slnka
Prednáška: Planéty a mimozemské civilizácie
Osvetlenie románskeho rímskokatolíckeho kostola sv. Abdona a Senena
Stará Bašta (SK)
16,30 – 20,00 Pohanský hrad – pešia túra so sprievodcom. Stretnutie: pred obecným úradom
Vedúci túry: Erika Mag, Viktor Lukács
Hajnáčka (SK)
Kultúrny dom
19,00 – 20,00 Prednáška: Bzdochy – prehliadané skvosty našej prírody, Vladimír Hemala
(Masarykova univerzita) - prednáška v slovenskom jazyku
20,00 – 21,00 Prednáška: Zaujímavosti zo sveta vážok, Attila Balázs (Mendelova univerzita v Brně)
– prednáška v maďarskom jazyku
Hrad Hajnáčka
Fotografovanie krajiny a západu slnka z hradu Hajnáčka
Hajnáčska planina (SK) – Fotografovanie hajnáčskeho hradu počas západu slnka

Lety balónom
Prihlásenie a registrácia:
Szabina Torma (mobil: 00421 907 200 760, e-mail: szabi65@gmail.com)
Novohradské turisticko-informačné centrum, Fiľakovo ( mobil: 00421 918 994 481, e-mail:
ntic@hradfilakovo.sk)
Bed&More Pogányvár (SK, mobil: 00421 911 615896)
Na základe povinnej predbežnej registrácie na let.
Účastnícky poplatok: 110,- EUR, pre registrovaných účastníkov: 85,- EUR
Informácie: Facebook stránka Medvesalja a Novohrad-Nógrád geopark

3

Lety: Odlet závisí od poveternostných podmienok. Prihlásení účastníci budú osobne informovaní
o presnom čase a mieste odletu.
Účastnícky poplatok sa bude hradiť pred odletom na mieste.
Predbežné miesta a časy odletov:
Fiľakovo (SK)
Parkovisko pod fiľakovským hradom / Farská lúka
Večer: v časovom intervale 17,00 – 20,00 hod.
Podmedvedie a okolie: Stará Bašta – vŕšok Tekeresalja, Nová Bašta – futbalové ihrisko
Hajnáčka – pri hrade, Šurice – futbalové ihrisko, Almáspuszta – údolie (SK)
Ráno: v časovom intervale 5,30 – 8,30 hod.
Večer: v časovom intervale 17,00 – 20,00 hod.

2. JÚNA, SOBOTA

Medvešská planina a okolie
Riadiace centrum (Eresztvény, HU) a Dom geozázrakov (Salgóbánya, HU) budú otvorené od 6,00
hod., Novohradské turisticko-informačné centrum (Fiľakovo, SK) a Bed&More Pogányvár (Nová
Bašta, SK) od 8,00 hod.
Informácie, fotografické workshopy, prednášky, výstavy – v priebehu podujatia
Prezentujúca firma: OLYMPUS
3,40 – 8,00 Túra za úsvitu na okraj Medvešskej planiny – východ slnka, fotografovanie
Podmedvedia (Medvesalja), sova dlhochvostá, ďateľ bielochrbtý, motýle, kvety, Medvešská planina –
odchod od Domu geozázrakov, Salgóbánya (HU)
3,40 – 7,00 Túra za úsvitu do kameňolomu Mačacia (SK) – fotenie dvoch hradov Šomoška (SK)
a Salgó (HU), lesná rezervácia, ruža ovisnutá, ohnuté bazaltové stĺpy, hrad Šomoška – odchod z parku
Várallya Šomoška (HU). (Prístup na parkovisko je možný aj vlastným autom)
7,00 – 13,00 Túra na Medvešskú planinu (trvanie 4 hodiny) – Prales Gortva-völgyfő,
Medvešská planina, divorastúce kvety, hmyz, brezový háj, lúka – odchod o 7,00 hod. od Domu
geozázrakov, Salgóbánya
9,00 – 15,00 Registrovaným účastníkom je umožnený vstup do Baníckeho múzea v Salgótarjáne za
sprievodcovský poplatok.
9,00 – 12,00 Fotografovanie krajiny s vandrovným fotografom Imrichom Zalkom (HU)
9,00 – 18,00 Poradenstvo Lightroom – Salgóbánya, Dom geozázrakov (HU) – Irházy Róbert
(Birdie), Pixinfo (www.pixinfo.com)
9,00 – 18,00 Tradičné metódy fotografovania – praktická ukážka, technika sklenených platní –
Miesto: Dom geozázrakov (HU) – Gyetvai Zoltán, Lučenec
8,30 – 13,00 Doobedie histórie priemyslu
Nepravidelná autobusová doprava odchádza k tunelu rozvodia jazernej sústavy a k troskovým
kužeľom osady Pintér. Autobus odchádza o 8,30 hod. od Domu geozázrakov. Príchod k Domu
geozázrakov o 13,00 hod. Možnosť presunu aj vlastným autom (HU).
08,00 – 17,00 Fotografovanie portrétov – palócske kroje – Miesto: Salgóbánya, Dom geozázrakov –
Gyulai Bence (Fotóbetyár) (www.fotobetyar.hu) (HU)
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11,00 – 13,00 Spracovanie astrofotografií – Miesto: Salgóbánya, Dom geozázrakov (HU) – László
Francsics, Magyar Csillagászati Egyesület (Maďarský astronautický spolok) (www.mcse.hu)
10,00 – 19,00 Prezentácia produktov OLYMPUS, poradenstvo, konzultácia. Hrad Salgó
(www.olympus.hu) (HU)
13,00 – 14,00 Prednáška Jánosa Szekeresa, krajinného fotografa OLYMPUS – Salgóbánya, Dom
geozázrakov (HU)
14,00 – 15,00 Prednáška krajinného fotografa Imre Potyóa spojená s premietaním – autor
krajinnej fotografie roku 2017 – Salgóbánya, Dom geozázrakov (HU).
16,00 – 17,00 Prednáška Zsolta Dékánya, krajinného fotografa OLYMPUS – Salgóbánya, Dom
geozázrakov (HU)
14,00 – 18,00 Krajinné fotografovanie s vandrovným fotografom Imrichom Zalkom
15,00 – 17,00 Hviezdna noc v obrazoch (ako sa zhotovujú krajinné astrofotografie) – Rafael Smail,
astrofotografovanie s veľkým ďalekohľadom – Iván Éber a László Francsics
16,00 – 17,00 Predstavenie tanca pri tyči Eddzeniway – fotografovanie. Miesto: Hrad Šomoška –
Bence Gyulai, Fotóbetyár ( www.fotobetyar.hu) (SK)
17,00 – 20,00 Fotografovanie modeliek v exteriéri . Miesto: Hrad Šomoška – Bence Gyulai,
Fotóbetyár ( www.fotobetyar.hu ) (HU)
15,00 – 20,00 Fotografovanie ťažkej pechoty Börzsönyi Nehézgyalogság. Miesto: Hrad Salgó (HU)
16,00 – 20,00 Fotografovanie krajiny a západu slnka. Miesto: Hrad Salgó (HU)
19,00 – 20,00 Koncert Csemer Boglárka – Boggie – Eresztvény, priestor pred Návštevným a inf.
centrom Novohrad-Nógrád geoparku (HU)
20,35 Západ slnka (tip: Hrad Salgó, Medvešská planina) (HU). K spoločnému fotografovaniu hradu
Salgó a západu slnka zabezpečíme sprievod podľa potreby.
20,00 – 24,00 Hra so svetlom – maľovanie so svetlom. Miesto: Turistická ubytovňa Dornyay
20,00 – 24,00 Osvetlenie hradu Salgó. Miesto: Hrad Salgó, nádvorie (HU)
20,00 – 24,00 Osvetlenie veže hradu Šomoška. Miesto: Hrad Šomoška, nádvorie (HU, SK)
22,40 – 01,00 Astrofotografovanie a pozorovanie ďalekohľadom na Medvešskej planine – odchod
o 22,40 hod. od Domu geozázrakov, Salgóbánya (HU) – László Francsics (Maďarský astronautický
spolok) (www.mcse.hu)
Iné možnosti
Vypožičanie bicyklov, zľava 10 %
Vypožičanie stanov, Návštevné a informačné centrum Eresztvény, zľava 10 % (HU)
Voľný vstup do zvieracej obory (Šomoška, Ipoly Erdő Zrt.), kŕmenie zveri: 16,00 – 17,00 hod.
V Návštevnom a inf. centre Eresztvény: bufet a kaviareň (HU)
Otváracia doba: piatok, sobota 9,00 – 22,00 hod, nedeľa 9,00 – 18,00 hod.
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DEŇ RODINY V ERESZTVÉNY – SOBOTA
9,00 – 16,00 hod.
- dom hier pre deti
- zoznamovanie sa s Národným parkom Bükk – interaktívne hry
- predstavuje sa Novohrad-Nógrád geopark
- jarmok miestnych výrobkov
- program spolku Kerek Perec Egylet
- skákací hrad pre deti
- jazda na koni
- klauni
10,30 – Pešia túra s Evou Félegyházi
12,00 – Pešia túra s Péterom Prakfalvim
19,00 – 20,00 Koncert Csemer Boglárka, Boggie

Fiľakovo a okolie (SK)
Fiľakovo (SK)
Novohradské turisticko-informačné centrum
8,00 – 20,00 Registrácia, informácie
Fiľakovský hrad (SK)
Počas celého podujatia nočné osvetlenie hradu
10,00 – 18,00 Pre registrovaných účastníkov voľný vstup do hradného múzea
8,00 – 22,00 Voľný vstup do areálu hradu a na ochodzu Bebekovej veže
Výhľad, západ slnka z vyhliadky horného hradu
17,00 – 22,00 Predstavenie historického spolku Defensores, Fiľakovo – stredoveká kuchyňa, dobové
oblečenie. Vojenská bojová šľachta – skupina Milites Nobiles, Nitra
Šiatorská Bukovinka - Hrad Šomoška (HU, SK)
8,00 – 22,00 Pre registrovaných účastníkov voľný vstup

Podmedvedie (Medvesalja) a okolie (SK)
Nová Bašta – Bed&More Pogányvár (SK)
8,00 – 22,00 Registrácia, všeobecné informácie, informácie o programoch
Prezentácie:
- príprava a pečenie tradičného kváskového chleba (vloženie do pece o 12,00 a 14,00 hod.)
- palócky wellness v horúcej dieži
- fotografovanie portrétov, životných scén v exteriéri a interiéri
- prezentácia tradičných nástrojov
- hudba
- osteopatia
14,00 – 21,00 Andrea Kosecová, umelecké kováčstvo
Výroba kovaných ozdobných a pamätných predmetov
Nová Bašta/Večelkov (SK)
10,00 – 14,00 Prameň Panny Márie – Pešia túra so sprievodcom.
Stretnutie pred Bed&More Pogányvár
Vedúci túry: Roland Kovács
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Stará Bašta (SK)
3,30 – 7,00 Tekeresalja – pešia túra so sprievodcom, fotografovanie úsvitu a východu slnka
Stretnutie: pred obecným úradom
Vedúci túry: László Mede
16,30 – 20,00 Pohanský hrad – pešia túra so sprievodcom. Stretnutie: pred obecným úradom
Vedúci túry: Erika Mag, Viktor Lukács
Hajnáčka (SK)
3,30 – 7,00 vrch Tenkes, Tilič – pešia túra so sprievodcom. Fotografovanie úsvitu a východu slnka.
Stretnutie: pred obecným úradom
Vedúci túry: Sándor Ádám
Hajnáčska planina (SK) – Fotografovanie hradu Hajnáčka počas západu slnka.
Osvetlenie hradu Hajnáčka. Fotografovanie krajiny a západu slnka z hradu Hajnáčka.
Gemerský Jablonec (SK)
Osvetlenie románskeho rímskokatolíckeho kostola sv. Abdona a Senena

Lety balónom
Prihlásenie a registrácia
Szabina Torma (mobil: 00421 907 200 760, e-mail: szabi65@gmail.com)
Novohradské turisticko-informačné centrum, Fiľakovo (mobil: 00421 918 994 481, e-mail:
ntic@hradfilakovo.sk)
Bed&More Pogányvár (mobil: 00421 911 615896 )
Na základe povinnej predbežnej registrácie na let.
Účastnícky poplatok: 110,- EUR, Pre účastníkov Medvešského fotomaratónu: 85,- EUR
Informácie: Facebook stránka Medvesalja a Novohrad-Nógrád Geopark
Lety: Odlet závisí od poveternostných podmienok. Prihlásení účastníci budú osobne informovaní
o presnom čase a mieste odletu. Účastnícky poplatok sa bude hradiť pred odletom na mieste.
Predbežné miesta a časy odletov:
Fiľakovo – Parkovisko pod fiľakovským hradom / Farská lúka (SK)
Ráno: v intervale 5,30 – 8,30 hod.
Podmedvedie (Medvesalja) a okolie (Stará Bašta – vršok Tekeresalja, Nová Bašta –futbalové
ihrisko, Hajnáčka – pri hrade, Šurice – futbalové ihrisko, Almáspuszta – údolie)
Ráno: v intervale 5,30 – 8,30 hod.
Večer: v intervale 17,00 – 20,00 hod.

3. JÚNA, NEDEĽA

Medvešská planina a okolie
3,40 – 8,00 Túra za úsvitu na okraj Medvešskej planiny – východ slnka, fotografovanie
Podmevedia (Medvesalja), sova dlhochvostá, ďateľ bielochrbtý, motýle, kvety, Medvešská planina –
odchod od Domu geozázrakov, Salgóbánya (HU)
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3,40 – 8,00 Túra za úsvitu do kameňolomu Mačacia (SK) – fotenie dvoch hradov Šomoška a Salgó,
lesná rezervácia, ruža ovisnutá, ohnuté bazaltové stĺpy, hrad Šomoška – odchod z parkoviska Váralja,
Somoskő (HU)
7,00 – 13,00 Túra na Medvešskú planinu (trvanie 4 hodiny) – Prales Gortva-völgyfő,
Medvešská planina, divorastúce kvety, hmyz, brezový háj, lúka – odchod o 7,00 hod. od Domu
geozázrakov, Salgóbánya (HU)
9,00 – 15,00 Registrovaným účastníkom je umožnený vstup do Baníckeho múzea v Salgótarjáne za
sprievodcovský poplatok.
Iné možnosti
Vypožičanie bicyklov, zľava 10 %
Vypožičanie stanov, Návštevné a informačné centrum Eresztvény, zľava 10 % (HU)
Voľný vstup do zvieracej obory (Šomoška, Ipoly Erdő Zrt.), kŕmenie zveri: 16,00 – 17,00 hod.
V Návštevnom a inf. centre Eresztvény: bufet a kaviareň (HU)
Otváracia doba: piatok, sobota 9,00 – 22,00 hod., nedeľa 9,00 – 18,00 hod.

Fiľakovo a okolie (SK)
Fiľakovo, Novohradské turisticko-informačné centrum (SK)
8,00 – 14,00 Registrácia, informácie
Fiľakovský hrad (SK)
10,00 – 18,00 Pre registrovaných účastníkov voľný vstup do hradného múzea
8,00 – 18,00 Voľný vstup do areálu hradu a na ochodzu Bebekovej veže
Šiatorská Bukovinka – Hrad Šomoška (SK)
8,00 – 18,00 Pre registrovaných účastníkov voľný vstup
8,00 – 14,00 Prezentácie, prednášky

Podmedvedie (Medvesalja) a okolie (SK)
Nová Bašta – Bed&More Pogányvár (SK)
8,00 – 22,00 Registrácia, všeobecné informácie, informácie o programoch
Prezentácie:
- príprava a pečenie tradičného kváskového chleba (vloženie do pece o 12,00 a 14,00 hod.)
- palócky wellness v horúcej dieži
- fotografovanie portrétov, životných scén v exteriéri a interiéri
- prezentácia tradičných nástrojov
- hudba
- osteopatia
10,00 – 17,00 Pešia túra s fotografovaním a so sprievodcom
Nová Bašta – Mogyoróskút – oblasť prameňa potoka Fóca – Medves (severný okraj)
Odchod: Bed&More Pogányvár (SK)
Vedúci túry: Roland Kovács
Stará Bašta (SK)
3,30 – 7,00 Tekeresalja – pešia túra so sprievodcom, fotografovanie úsvitu a východu slnka
Stretnutie: pred obecným úradom
Vedúci túry: László Mede
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Hajnáčka (SK)
3,30 – 7,00 Ragáč – pešia túra so sprievodcom, fotografovanie úsvitu a východu slnka
Stretnutie: pred obecným úradom
Vedúci túry: Sándor Ádám

Lety balónom
Prihlásenie a registrácia
Szabina Torma (mobil: 00421 907 200 760, e-mail: szabi65@gmail.com)
Novohradské turisticko-informačné centrum, Fiľakovo (mobil: 00421 918 994 481, e-mail:
ntic@hradfilakovo.sk)
Bed&More Pogányvár (mobil: 00421 911 615 896)
Na základe povinnej predbežnej registrácie na let.
Účastnícky poplatok: 110,- EUR, Pre účastníkov Medvešského fotomaratónu: 85,- EUR.
Informácie: Facebook stránka Medvesalja a Novohrad-Nógrád geopark
Lety: Odlet závisí od poveternostných podmienok. Prihlásení účastníci budú osobne informovaní
o presnom čase a mieste odletu. Účastnícky poplatok sa bude hradiť pred odletom na mieste.
Predbežné miesta a časy odletov:
Podmedvedie a okolie (Stará Bašta – vŕšok Tekeresalja, Nová Bašta – futbalové ihrisko,
Hajnáčka – pri hrade, Šurice – futbalové ihrisko, Almáspuszta – údolie)
Ráno: v intervale 5,30 – 8,30 hod.
Večer: v intervale 17,00 – 20,00 hod.
Odborné programy na maďarskom území budú prebiehať v maďarskom jazyku, a programy na
slovenskom území budú dvojjazyčné.
Zmena programu vyhradená!
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