Geoparky

Týždeň európskych geoparkov
v geoparku Novohrad-Nógrád
Týždeň európskych geoparkov
(The European Geoparks Week)
sa koná každoročne koncom mája
a začiatkom júna, je veľkým európskym festivalom geoparkov.
Zameriava sa na zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane neživej
prírody, na propagáciu geologického dedičstva, ako aj na akcie zamerané na informovanie širokej verejnosti o geoturistike, a na vzdelávacie
činnosti o geoparkoch. Do tohtoročného podujatia sa od 22. mája do
5. júna 2011 zapojilo aj Združenie právnických osôb NovohradNógrád geopark.

Do tohtoročného podujatia sa od 22. mája do 5. júna 2011 zapojilo aj Združenie
právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád.
Program pre deti a dospelých
Tohtoročný program podujatia Týždňa európskych geoparkov v geoparku
Novohrad-Nógrád bol veľmi rozmanitý. Počas organizovanej turistiky, horskej

23. mája 2011 sa uskutočnila interaktívna prednáška a didaktické hry pod názvom Praveké
svety bez hraníc pre deti materských škôl vo Fiľakove.

25. mája 2011 si žiaci prvého stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a
maďarským vo Fiľakove merali svoje vedomosti v interaktívnom kvíze, ale aj svoju šikovnosť v
rôznych súťažiach na jednotlivých tematických stanovištiach

26. máj 2011 bol venovaný žiakom druhého stupňa ZŠ. Po napínavej prednáške geológa
Novohrad-Nógrád geoparku mali možnosť ukázať svoje vedomosti pri vypracovaní pripravených
testov. Potom sa zúčastnili veľkolepej vulkanickej show v Chránenom území Paleontologická
lokalita Ipolytarnóci Ősmaradványok TT

cykloturistiky a environmentálnych vedomostných súťaží sa účastníci stali svedkami pravekých sopečných katastrof, odhalili stopy niekdajších morí, navštívili stredoveké hrady a vyskúšali svoju vytrvalosť na horských bicykloch a v cezpoľnom
behu na Karanč.
Zúčastnili sa túry po trase NKP hrad Šomoška – Náhorná plošina Medveš – hrad
Salgó – čadičové bralo Boszorkánykő, na Náhornú plošinu Medves, súčasne v
meste Salgótarján túry na Kalváriu a po trase Hajnáčka – NPR Ragáč.

Deti si pozreli prezentácie s výkladom a zúčastnili sa organizovaných náučných hier zameraných na geologické lokality a kultúrnohistorické pamiatky Novohrad-Nógrád geoparku. Hravou
formou sa učili spoznávať zvieratá žijúce na území geoparku

Medzinárodná konferencia
V rámci podujatia sa uskutočnila aj medzinárodná konferencia ako súčasť stretnutia družobných miest a odborníkov v oblasti turizmu v Salgótarjáne, beseda s
predstaviteľmi geoparku o aktuálnych problémoch v oblasti turizmu, manažmentu,
ochrany prírody a doplnkových služieb cestovného ruchu.
Séria podujatí poskytla príležitosť deťom aj dospelým uvedomiť si pocit hrdosti
a spolupatričnosti ku krajine, v ktorej žijú, a pod vedením odborných sprievodcov
možnosť spoznať jedinečné poklady Novohrad-Nógrád geoparku, ktorý pod patronátom UNESCO predstavuje jeden z hlavných rozvojových programov regiónu.
Text a fotografie: Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád
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