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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 
 
ÁTADTÁK A NOVOHRAD – NÓGRÁD GEOPARK OKTATÓ, KUTATÓ ÉS IRÁNYÍTÓ KÖZPONTJÁT  

 

Átadták ma délel ıtt a Novohrad – Nógrád Geopark Oktató, Kutató és Ir ányító Központját Salgótarján 
határában, a város eresztvényi településrészén. A k özpont kialakítása része annak a több mint 
hatszázmillió forintos ökoturisztikai fejlesztésnek , amely az Észak-magyarországi Operatív Program 
támogatásával valósul meg.  

 
Az eresztvényi, egykori Napsugár Étterem átalakítása a Novohrad - Nógrád Geopark és a salgótarjáni 
önkormányzat közös, összesen 614 millió forintos, száz százalékban állami támogatással megvalósuló 
projektjének második legnagyobb értékő eleme. A felújított épületben kap helyet a geopark operatív 
központja, de az irányítás és az adminisztráció mellett ez a központ segítheti oktatási kérdésekben a helyi 
iskolákat, míg az egyetemek felé a kutatási lehetıséget tudja biztosítani.  
A központ ma délelıtti átadó ünnepségén Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért 
felelıs államtitkára elmondta, a kormány törekvése, hogy a meglévı természeti örökséget az itt élık javára 
fordítsa, ezért támogatják kiemelten a Geopark elképzeléseit. Szándékuk a hátrányos helyzető térség 
felzárkóztatása, példaként említette a 21-es számú fıút fejlesztését, a vidék megtartó erejének növelését, és 
a munkahelyteremtést. Úgy fogalmazott: a 2014-2020-as uniós költségvetési idıszak az utolsó, amikor 
jelentıs fejlesztési forrás áll hazánk rendelkezésére, azért nagyon fontos a pénz minél hatékonyabb 
felhasználása. Erre jó példaként említette a Geopark oktatási központjának kialakítását, és az azt 
eredményezı példaértékő összefogást. 
Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján polgármestere történelmi jelentıségőnek értékelte a projektet, 
mint mondta, ekkora léptékő – 614 millió forintos – kormányzati támogatást még nem kapott a város 
turisztikai fejlesztésre. Úgy vélte, az a pozitív diszkrimináció, amit ez a kormány biztosít Salgótarjánnak és a 
térségnek, hatékony alapja lehet a felzárkózásnak. Kiemelte: a 2014-2020-as uniós forrásokat illetıen mind 
Salgótarján, mind Nógrád megye elsı az egy fıre jutó támogatások tekintetében.  
Lóska János, a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. ügyvezetı elnöke elmondta, szeretné, ha a 150 
ezer embert érintı geopark a leghatékonyabb térségfejlesztési eszköz lenne, és ezek a fejlesztések – 
csakúgy, mint a központ kialakítása – gyorsan, precízen és gondosan jönnének létre.  
 
A Geo-Tour Novohrad - Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése címő, ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001 
azonosítószámú, kiemelt turisztikai projekt a Napsugár Étterem hasznosítása mellett a salgóbányai kaszinó 
felújítását, és a rónabányai Gusztáv-táró bejárati szakaszának látogathatóvá tételét is magába foglalja. 
Része a projektnek az épületek berendezése, a kiállítási elemek-, eszközök megvásárlása, tábori és 
túraeszközök beszerzése. A támogatás kommunikációs elemeket is tartalmaz, így lehetıvé teszi könyvek-, 
térképek szerkesztését és kiadását, valamint honlap készítését és kezelését is. 


