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Projekt VIDIECKA A VODNÁ TURISTIKA
BEZ HRANÍC sa síce v júni končí, naša práca
v Medzibodroží však, ako úprimne dúfame, ešte
zďaleka neskončila.
Ako sa hovorí, nie ten je majster, kto začne, ale
ten, kto dokončí.
Preto pokračujeme v postupnom napĺňaní cieľov,
ktoré boli stanovené počas spoločných stretnutí,
v rámci tvorby Strategického plánu rozvoja
turizmu v Medzibodroží. Na začiatok júla sme
pripravili stretnutie, ktorého konečným dopadom
by malo byť založenie Regionálneho združenia
pre rozvoj turizmu v Medzibodroží.
Týmto krokom by sa snáď konečne vyriešil aj
problém registrácie cyklotrasy Bodrog, o ktorú je
naozaj záujem, ako sa o tom nakoniec účastníci
konferencie vo Viničkách mohli sami aj
presvedčiť.

Dokončili sme dva kľúčové dokumenty, ktoré by
mali byť podkladom pre ďalšie smerovanie
rozvoja turizmu a služieb v Medzibodroží, ale aj
podkladom pre vypracovanie spoločných
cezhraničných alebo lokálnych dokumentov,
ktoré by sa mali pripraviť ešte tohto roku.
Oba dokumenty: Návrh stratégie rozvoja
turizmu Medzibodrožia, aj Marketingová
stratégia Medzibodrožia budú zavesené na web
stránke www.bodrog-tisa.sk, www.sosna.sk,
alebo ich môžete získať na kontaktoch:
Štefan Szabó /omar@changenet.sk/
Tibor Szemán /szeman.tibor@szm.sk/

A samozrejme, malo by to byť nasmerované
k vytvoreniu Regionálneho informačného
turistického centra, bez ktorého sa nejaký
koordinovaný rozvoj cestovného ruchu a služieb
v regióne nemôže očakávať.
Momentálne robíme všetko pre to, aby sme
získali prostriedky k tomu, aby sme aspoň časť
toho, čo sme spolu naplánovali, mohli aj spolu
uskutočniť. Držte nám palce!

Foto: Silvia Szabóová
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Cyklisti v ohrození

Vláda SR chce prijať absurdný zákon, ktorý by
výrazne obmedzil cykloturizmus a bicyklovanie
ako také. Prečítajte si nižšie uvedenú správu,
a ak chcete podporiť petíciu, tak to urobte na
stránke http://www.ekoforum.sk/peticia/bicykel/
Aj kvôli tejto novej situácii by bolo vhodné čo
najskôr oficiálne zaregistrovať naplánovanú
cyklotrasu Medzibodrožie tak, aby sa cykloturisti
mohli bez problému pohybovať po regióne.
Občania žiadajú prezidenta vrátiť do
parlamentu zákaz jazdy na bicykli a na koni
po lesných chodníkoch
Pod internetovú petíciu Nevyháňajte nás
z lesných chodníkov, adresovanú prezidentovi
Ivanovi Gašparovičovi, sa podpísalo už vyše
9000 občanov. Petícia, podpisovaná na stránke
www.ekoforum.sk, žiada prezidenta, aby využil
svoju ústavnú právomoc, nepodpísal
novelizovaný zákon o lesoch a vrátil ho tak späť
do parlamentu. Podľa signatárov petície totiž
zákon zákazom jazdy v lese na bicykli a na koni
mimo lesných ciest a značených trás zásadne
obmedzuje možnosti rekreácie, spoznávanie
prírody, pestovania zdravého životného štýlu
a aktívneho trávenia voľného času. Zákon
zároveň podľa nich rozširuje možnosti
nekontrolovanej ťažby dreva a nerieši pritom
nelegálny pohyb rôznych motorových vozidiel
v lese a obmedzovanie vstupu do lesa pod
rôznymi zámienkami.
Petícia je reakciou verejnosti na prijatie spornej
novely zákona o lesoch minulý týždeň
v Národnej rade Slovenskej republiky. Okrem
spomínaného zákazu prináša zákon aj ďalšie
nejasnosti, napríklad nedefinuje, čo je značená
trasa pre cyklistov a jazdcov na koni a
predpokladá, že občania poznajú neznámu
a komplikovanú technickú normu o lesných
cestách. Reštriktívnosť zákona zvyšujú aj ďalšie
okolnosti, napríklad nízky počet značených

cyklotrás v lesoch a takmer žiadne trasy pre
kone, značky zákaz vjazdu všetkých vozidiel
a teda aj bicyklov na väčšinu lesných ciest na
Slovensku a i. Nejasná je aj možnosť udelenia
výnimky zo zákazu vlastníkom alebo správcom
lesa.
„Nový zákon o lesoch znamená de iure koniec
cykloturistiky a jazdenia na koni v skutočne
prírodnom prostredí Slovenska, pretože vyháňa
jazdcov na najmenej štyri metre široké
vybudované lesné cesty, ktoré majú
s neporušenou prírodou iba málo spoločné“,
povedal Ján Roháč, člen petičného výboru. „Je to
niečo podobné, ako keby ste nútili vodičov
jazdiť iba po diaľniciach, na ktoré navyše
umiestnite zákaz vjazdu.“
Podľa organizátorov petície bude mať zákon
nedozierne dôsledky, ktoré jeho predkladatelia
zrejme vôbec nedomysleli. Problémy budú mať
organizátori pretekov horských bicyklov,
očakávať sa dajú aj významné dopady na
cestovný ruch. „Je pravdepodobné, že
cykloturisti sa začnú Slovensku vyhýbať“,
povedal Roháč.
Organizátori petície vyslovili presvedčenie, že
vysoký počet podpisov za tak krátku dobu, ako
aj zjavná nedokonalosť nového zákona presvedčí
prezidenta, že zákon je potrebné vrátiť do
parlamentu. Aj naďalej sa plánujú venovať
problematike pohybu po lese, pričom zameriavať
sa budú nielen na otázky cyklistiky a jazdectva,
ale aj ďalším aspektom voľného pohybu v lese.
Podpisy pod petíciu budú jej organizátori na
stránke zbierať až do prezidentovho rozhodnutia.
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PROPAGÁCIA MEDZIBODROŽIA

V rámci nášho spoločného projektu boli vytvorené aj
propagačno-informačné materiály: „Vodná turistická
mapa Horná Tisa – Bodrog“ a informačná brožúra
„Vodná a vidiecka turistika bez hraníc“. Oba materiály
boli vydané v jazykoch: maďarský, slovenský, anglický
a nemecký. Pre pripomenutie – účastníci konferencie
dostali oba tieto materiály pri prezentácii. Pokiaľ niekto
má záujem o tieto propagačné materiály, tak si ich môže
vyžiadať v našej partnerskej organizácii BENCE zo
Somotora, u Ing. Szemána, e-mail:
szeman.tibor@szm.sk
Zároveň, pokiaľ by niektorá obec alebo zariadenie
chcela mať vyložený propagačno-orientačný panel (viď
ukážka dole), tak môžeme dodať podklady pre tlačiareň.
Celkovo sú k dispozícii 4 takéto panely, pokrývajúce
jednotlivé časti horného Medzibodrožia. Veľkosť panelu
je asi 1.5 m na 1 m. Vytlačiť je to potrebné na farebnom
fotopapieri, ktorý je chránený plastovou fóliou.

Prispejte na vašu
medzibodrožskú web stránku
www.bodrog-tisa.sk
Ako sme už písali v minulom Spravodajcovi,
koncom mája sa po rôznych problémoch
konečne spustila web stránka www.bodrogtisa.sk.
Táto stránka, ktorú spravuje administrátor, je
zameraná na spropagovanie Medzibodrožia,
jeho potenciálov a programov. Je zameraná na
šírenie informácií o prírode a kultúre regiónu.
Na propagovanie cyklotrás a vodných trás,
stravovacích a ubytovacích služieb a produktov.
Je to stránka, ktorá by mala byť zameraná najmä
smerom „von“ na návštevníkov a turistov.
Stránka sa začína napĺňať a na to, aby bola
naozaj funkčná, zaujímavá a plná zaujímavých
informácií, je potrebná aj Vaša pomoc. Pozrite si
stránku a pokiaľ máte zaujímavé informácie,
fotografie, texty, mapy, oznamy alebo niečo iné,
čo sa týka turizmu v regióne, tak to môžete
posielať administrátorovi na e-mailovú adresu:
webmaster@bodrog-tisa.sk.

Zaujímavá web stránka
Nasledujúca web stránka ukazuje, že tzv.
Stredná vetva Pan-Európskej trasy (The Central
Pan-European Route) vedie aj cez
Medzibodrožie. Je to jedna z najvýznamnejších
trás, vyhľadávaná najmä cyklistami. Mapu si
zväčšite a tak uvidíte podrobnú trasu.
http://www.touringnature.com/prog/itineraire/aff
icheitineraire.php?langue=anglais&selectItinerai
re=1
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A következő cikket érdemes
elolvasni!
A NAGY TISZTOGATÁS UTÁN
(KÉPRIPORT)
http://www.bumm.sk
/index.php?show=10129
......................................................................................

Spustenie web stránky Medzibodrožia
www.bodrog-tisa.sk

szeretet hídja című rockoperát mutatják be.
Este kerül sor a rendezvény leglátványosabb
programjára, a csillagmécsesek éjszakájára,
melynek keretében közel húsz kilométer
hosszan több ezer égő mécsest úsztatnak le a
Dunán. A szombati nap tűzijátékkal és
utcabállal záródik. Vasárnap délelőtt
gyermekprogramokkal kezdődik, majd a
szombatihoz hasonló műsorokkal és
gasztronómiai bemutatókkal telik a nap.
Ezzel egy időben a szlovákiai Madar
sportpályáján gulyásfőző-versennyel veszi
kezdetét az egész napos rendezvény,
melynek programjában sportrendezvények,
futballmérkőzések, vetélkedők, veterán autók
és motorok kiállítása szerepelnek. Az
iskolában népművészeti kiállítást rendeznek ,
délután két órakor ünnepi műsort tartanak a
kopjafánál, este a Felvidéki Rockszínpad
műsora lesz megtekinthető a színpadon, majd
utcabállal fejeződik be a nagyszabású
eseménysorozat.

XII. Hídverő Napok

A visegrádi országok eurorégiói közötti jelképes
hídverést szolgáló idegenforgalmi, kulturális,
gasztronómiai és borászati esemény idén június
29-től július elsejéig tart Neszmélyen.
Szombaton reggel 9 órakor kerül sor a Hídverő
Napok ünnepélyes megnyitójára, valamint
Komárom és Esztergom vármegyék települései
zászlóinak találkozójára.

Želáme Vám príjemné leto.
Nezabudnite na oddych, po
prázdninách pokračujeme
☺

A Millecentenáriumi parkon kívül vasárnap a
felvidéki Madaron is zajlanak majd a programok.
A Hídverő Napokat megelőzően rendezik meg
pénteken a „Visegrádi Polgár Európában” című
konferenciát a királyi palotában, és ugyanezen a
napon Neszmélyen is sor kerül egy szakmai
tanácskozásra, melynek „Bor és Zene” a címe.
Öt órakor nyitják meg az Euro-Expo kiállítást és
vásárt, nyolc órai kezdettel pedig a Polgári
Kézműves Színkör operettműsorát lehet
megtekinteni.
A szombat a kultúra és a szórakozás
jegyében zajlik. Fellépnek a visegrádi
országokból érkező kulturális és
hagyományőrző csoportok, lesz rétessütés,
borbemutató és borkóstoló, valamint
kemencés, borral készült ételek bemutatója,
de lehet majd sétahajózni is. Este a
Magyarock Dalszínház előadásában A
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bez hraníc z programu INTERREG IIIA.
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