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Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád na základe ini-
ciatívy Siete európskych geoparkov zorganizoval už piatykrát podujatie – 
Týždeň Novohrad-Nógrád geoparku. Ponuka podujatí pre všetky vekové skupiny 
od 22. mája do 9. júna 2013 na území geoparku bola naozaj veľmi bohatá, 
veď posúďte sami.

Úvodnou aktivitou bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Tajomstvo lesa a 
otvorenie výstavy výtvarných prác vo vzdelávacom centre Novohradského tu-
ristického informačného centra (NTIC) vo Fiľakove. Do súťaže sa zapojilo 9 
vzdelávacích inštitúcií s vyše sto súťažnými prácami, ktoré hodnotila odborná 
porota. O deň neskôr sa v spolupráci s materskými školami Fiľakova usku-
točnili súťaže a interaktívne hry v Materskej škole na Daxnerovej ulici pre viac 
ako 100 šikovných škôlkárov. Pre žiakov I. stupňa základných škôl z územia 
geoparku sa uskutočnila vedomostná súťaž Praveké svety bez hraníc, spojená 
s odbornou prednáškou geológa Ľudovíta Gaála. Žiaci mali bohaté vedomosti 
o lokalitách geoparku a prostredníctvom interaktívnych hier si vyskúšali svo-
je zručnosti. Žiakom II. stupňa základných škôl  Ivona Cimermanová urobila 
prednášku pod názvom Prečo nás priťahuje geológia? Po prednáške si troj-

Týždeň Novohrad-Nógrád geoparku 
pritiahol pozornosť

členné skupinky vytiahli otázky z vopred zadefinovaných tém o jednotlivých 
lokalitách geoparku, ktoré mali podrobne rozpracovať. 

Priestor dostali aj stredoškoláci prostredníctvom súťaže o najlepšiu 
prezentáciu o Novohrad-Nográdskom geoparku v programe MS Power-
Point Vízie budovania geoparku. Odborná porota hodnotila nielen obsah – 
správnosť údajov o geoparku či technické a výtvarné spracovanie prezen-
tácie, ale aj nápaditosť študentov pri vymýšľaní vízií. Vyvrcholením súťaže 
bolo vyhodnotenie súťažných prác, ich prezentácia a výlet do Paleontologickej 
lokality Ipolytarnóci Ősmaradványok v dedinke Ipolytarnóc v Maďarsku. Výletu 
sa zúčastnili aj výhercovia výtvarnej súťaže a výhercovia vedomostnej 
súťaže Praveké svety bez hraníc. Účastníci mali možnosť absolvovať vul-
kanshow v podaní profesora Harangiho z univerzity ELTE z Budapešti, 
geologický náučný chodník, miocénsky les, 4D kino a prechádzku v ko-
runách stromov. 

Sprievodcovské túry k hradu Šomoška, k bani Mačacia, k lokalite Szilvás-
kő, návšteva uzatvorenej štôlne István-táró, rytieri v stredovekých kostý-
moch, osvetlenie hradov Salgó a Šomoška, krúžkovanie vtákov, ukážka 
práce kamenára a, samozrejme, pôvabná krajina náhornej planiny Medveš 
lákali vyše 200 fotografovania chtivých nadšencov z celého Maďarska aj 
Slovenska na tzv. Medvešský fotomaratón. Výsledkom je výstava 40 fotografií, 
ktoré vznikli počas fotomaratónu, a ktoré vybrala odborná porota (aj fanúši-
kovia na facebooku) z vyše 160 zaslaných fotografií. Výstavu je možné vidieť 
do konca augusta v Paleontologickej lokalite Ipolytarnóci Ősmaradványok v 
dedinke Ipolytarnóc v Maďarsku.

Ekológ Csaba Balázs sprevádzal 33 účastníkov poznávacej pešej túry do 
Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad. Tentokrát pre nich zorgani-
zoval aj mini kurz poznávania lesných vtákov podľa ich spevu. Dobrá ná-
lada neopustila ani 23 účastníkov poznávacej pešej túry vedenej Csabom 
Balázsom okolo Chráneného areálu Fenek. Táto túra ukončila sériu podujatí 
V. ročníka Týždňa Novohrad-Nógrád geoparku. Do podujatí sa aktívne zapo-
jilo vyše 500 účastníkov, ktorým aj touto cestou patrí vďaka organizátora 
Z. p. o. Geoparku Novohrad Nógrád. Všetky aktivity boli podrobne fotogra-
ficky zdokumentované a publikované na facebooku na stránke Novohrad 
Nógrád Geoparku (https://www.facebook.com/nngeopark?fref=ts). 
Fotografie svedčia o veľkom množstve účastníkov na jednotlivých akciách, 
ako aj o dobrej nálade a spokojnosti všetkých zúčastnených. 

V. ročník Týždňa Novohrad Nógrád geoparku  podporili: Banskobystrický 
samosprávny kraj, Mács Ondrej Orange Fiľakovo, MK Trade Fiľakovo, 
Predajňa O2 Fiľakovo, Slovenská agentúra životného prostredia.

Timea Kovács, z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád 
Ivona Cimermanová, Slovenská agentúra životného prostredia

Sieť európskych geoparkov

Krajina geoparku z Medvešskej výšiny (obec Večelkov)

Deti z materských škôl poznávajú geopark

Šťastní víťazi s porotcami
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