Otvorenie cezhraničného prepojenia náučného chodníka
na maďarskej strane (Aggtelek – Baradla)

Projekt Krajina roka 2010/2011 Slovenský kras – Aggtelekský
kras sa súčasne dostáva do priestoru, ktorý bol od 15. storočia
vďaka baníctvu a metalurgii a neskôr od 18. storočia vďaka rozvíjajúcemu sa remeselníctvu a obchodu prosperujúcim regiónom. Z týchto období sa v regióne zachovali významné historické
pamiatky. V 20. storočí sa však v dôsledku mnohých politických
a hospodárskych zmien štruktúra tejto oblasti zásadne zmenila.
Mnohé z významných baníckych závodov a veľkých podnikov sa
stali neefektívnymi a boli zatvorené. Dôsledky sú dodnes citeľné
aj v sociálnej sfére, okrem iného aj vo vysokej miere nezamestnanosti. V súčasnosti sa región rozvíja viac ako turistické centrum,
v čom však nie je celkom úspešný aj napriek tomu, že prírodné
danosti tejto krasovej oblasti a bohatá história, ktorá sa odráža
v množstve kultúrnych a stavebných pamiatok a osobitom ľudovom folklóre a tradíciách na oboch stranách hranice, tento región predurčujú na to, aby sa stal magnetom pre milovníkov neporušenej prírody a turistiky.
Prostredníctvom projektu sa informácie o tomto regióne dostávajú cez periodiká a internetové stránky členských organizácií NFI k viac ako pol miliónu turistov. Pestrý program je urče-
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Zasadnutie organizačného štábu
podujatia vo Viedni

ný nielen radovým turistom, ale aj
pracovníkom ochrany prírody, inštruktorom a cvičiteľom turistiky
a podnikateľom v oblasti cestovného ruchu. Organizátori z NFI, KST
a MTSz v spolupráci so správami oboch národných parkov, s obcami a regionálnymi občianskymi
združeniami ponúkajú aj tematicky zamerané semináre, workshopy, besedy a výstavy. Pripravený
je vzorový týždenný poznávací autokarový zájazd Tour d´horizon
určený pre vedúcich turistických
skupín a propagačný viacdenný
okruh pre zástupcov zahraničných
médií. K podujatiu sa uskutočnili tri tlačové konferencie – prvá
v Rožňave, ďalšie dve v Budapešti
a vo Viedni.
Bohatý turistický a kultúrny
program rozvrhnutý do dvojročného obdobia sa začal v Aggteleku
a Domici trojdňovým otváracím
podujatím spojeným s medzinárodným turistickým zrazom MTSz
a otvorením cezhraničného turistického náučného chodníka na
oboch stranách hranice. 21. mája
2010 zástupcovia NFI, KST a MTSz
za prítomnosti zástupcov sekcií
cestovného ruchu príslušných ministerstiev, agentúr cestovného
ruchu, predstaviteľov krajských
samospráv, miest a dedín z regiónu, zástupcov médií a vyše tisícky
turistov odhalili pamätnú tabuľu
k tomuto podujatiu pri vstupe do
jaskyne Baradla. V rámci otváracieho ceremoniálu, ktorý bol spojený s kultúrnym programom, predstavili náplň a ciele projektu.
Následne sa v roku 2010 uskutočnili viaceré turistické cezhraničné
pochody a pripravovali podkladové
materiály k vyznačeniu a propagácii náučného chodníka typu Natura Trail, ktorý povedie cez Národný
park Slovenský kras i Aggtelekský
národný park. Zrealizujú a sprístupnia ho oba národné parky v
spolupráci s NFI a turistami z KST
i MTSz v tomto roku. Projekt Krajina roka 2010/2011 Slovenský kras
– Aggtelekský kras vyvrcholí trojdňovým záverečným programom,
ktorého súčasťou bude výstup na
Dievčenskú skalu, medzinárodné
cykloturistické podujatie a kultúrny program v rámci Rožňavského
jarmoku.
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