
 

 
 
 

Sajtóhír 

 
Biciklisek és hajósok pihenhetnek a Bodrog 
folyó – Kassa megye felfedezésre váró 
Amazonjának – partján  
 
 
KASSA, BORSI: 2022. június 30. – Borsiban, az esőerdőt idéző, vadregényes Bodrog folyó 
partján, a nemrég felújított Rákóczi-kastély közelében pihenőpont létesült a biciklin és 
vízi úton érkezők számára. Kassa-megye térképén, a szlovák-magyar határon új dolgokat 
felfedezni vágyók részére a pihenőpont táborozási lehetőséget is biztosít. A modern kor 
felfedezőit hivogató háttér kialakításához Kassa-megye Terra Incognita támogatási 
programja biztosított finanszírozást 92 523 Euró értékben. A további fejlesztések között 
szerepel a terv, hogy a Dél-zempléni bicikliútvonalat összekössék és kényelmesen 
átjárhatóvá tegyék a Sátoraljaújhely – Sárospatak útvonallal.  
 
A „Vizi és biciklis pihenőpont a borsi kastély mellett” c. pályázat által létrehozott 
pihenőpont átadására és ünnepélyes megnyitására 2022. július 4-én, délután 14:00 órai 
kezdettel kerül sor Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szülőhelye közelében.  
 

Turisztikai háttér- és infrastruktúra fejlesztés kulcstényező Bodrogközben  
 
A magyar és szlovák történelem egyik ikonikus alakja, II. Rákóczi Ferenc szülőfaluja, Borsi község 
nagy turisztikai potenciállal rendelkezik. Építészeti és történelmi szempontból nagy értéket 
képviselő felújított kastély igazi vonzerő a hazai és határon túli látogatóközönség számára. A kastély 
és környezete e mellett számos esemény helyszíneként is szolgál. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy 
a közelben található Szlovákia legalacsonyabb pontja, a teljes térség a határ mindkét oldalán tele 
van tokaji szőlészetekkel, teljes mértékben érthető, hogy miért is érdemelte ki Kassa-megye 
önkormányzatának figyelmét ez a pályázat és miért is döntött annak támogatása mellett.  
 
Borsiban szeretettel várják nem csak a történelem, de a sport szerelmeseit is. A pályázat alkotója, 
Dr. Diószegi László, a II. Rákóczi Ferenc n. o. igazgatója a megye déli szegélyébe szeretné vonzani 
mindkét látogatóközönséget: „Azon látogatók számára, akik az ismert szabadsághős szülőhelyét 
szeretnék látni, itt a gyönyörűen felújított kastély. A sportolók részére eddig azonban hiányzott 
a megfelelő háttér. Meg szerettük volna ezt változtatni, hogy a vízen és biciklin érkezőket is 
motiváljuk arra, hogy betérjenek Borsiba és meglátogassák a kastélyt. Hiszünk abban, hogy az eddig 
talán kevésbé felfedezett térség irányába is idevonzzuk a látogatókat. A pályázat folytatására is 
gondoltunk. Szeretnénk a határ két oldalán található bicikliútvonalat összekötni. Saját tőkéből 
terveinket nem tudnánk megvalósítani és hálásak vagyunk Kassa-megye önkormányzatának 
támogató hozzáállásáért. “ 



 

 
A „Vizi és biciklis pihenőpont a borsi kastély mellett” c. pályázat felkeltette a Kassa-megye 
önkormányzata által létrehozott Terra Incognita pályázati program értékelőinek figyelmét főként 
egyedi helyszínével és ötletével. A kastély közvetlen közelében található pihenőpont jelentős 
mértékben növeli a látogatói infrastruktúrát és turisztikai lehetőségeket Borsiban.  
 

Történelem és sport egy helyen Borsiban  
 
,,A II. Rákóczi Ferenc n. o. lelkes tevékenysége megörvendeztet engem, mint ahogy a határ két 
oldalán található önkormányzatok együttműködése is. Déli szomszédjainkkal ebbel a térségben nem 
csupán II. Rákóczi Ferenc történelmi személye köt össze, hanem a tokaji bor is. Azt szoktuk mondani, 
hogy a Világ vége, ahol világraszóló értékeket lehet felfedezni. Nem szükséges, hogy Dél-Amerikába 
utazzunk, van itt egy saját Amazonaszunk: a Bodrog folyó, ami csak egyike a sok-sok érvnek, amiért 
érdemes a térség turisztikai „állóvizét“ felkavarni. – mondja Rastislav Trnka, Kassa-megye 
önkormányzatának elnöke. A csaknem százezer euró értékű beruházás, amelyet a pályázatba 
fektettünk megyei támogatási rendszerünkből – tette hozzá Trnka elnök úr – már ebben a szezonban 
elérhetővé válik a látogatók részére. „A látogatók egy okos pihenőpontnak örülhetnek a pályázat 
eredményeként, amely biciklin és vízen (kisebb csónakokon, kajak, kenu) érkezők számára egyaránt 
elérhető kijelölt és karbantartott helyet biztosít 20 sátor számára táborozási lehetőséggel a Bodrog 
folyó mellett. Az ehhez tartozó zuhanyzók és vizesblokk, külön térrel férfiak és nők részére, összesen 
40 fő számára biztosít egyszerre felfrissülési lehetőséget. E mellett kölcsönözhetnek itt kajakot és 
kenukat is, a dél-zempléni útvonalakon érkező biciklisek pedig self-service segítségével a biciklijük 
karbantartását is elvégezhetik.” – nyilatkozta a megye elnöke.  
 
Nem siető, érdeklődő látogató számára a Dél-zempléni régió számos gyönyörű, érintetlen szépséget 
kínál. Ezekre az értékekre építve invitálja a térségbe szabadidejük eltöltésére a látogatókat Lenka 
Vargová Jurková is, a Košice Región Turizmus (Kassa régió turizmusa) ügyvezető igazgatója is: „Az 
ökoturizmus, biciklis turizmus, folyók hajózása, rafting vagy kempingezés egyre erősödő trendként 
jelenik mega z idegenforgalomban. Ezért feltétlenül szükséges, hogy megyénkben az ökoturisztikai 
céllal érkezők számára is teret biztosítsunk. Bízom abban, hogy a Borsiban létrejött új turisztikai 
infrastruktúra nemcsak megálmodóik elvárásait teljesíti majd, hanem azokét is, akik a Bodrog folyó 
két oldaláról Borsiba érkeznek majd. Azért is, mert a természetben töltött aktív pihenés mellett 
hozzáadott értéket is találnak majd: a gyönyörűen felújított Rákóczi-kastélyt. Az élményeket keresők 
pedig biztosan értékelik majd Szlovákia legalacsonyabb pontját jelölő márvány obeliszket, az abarai 
vízi élménytúrát vagy a Tajba holtágait, amely a nálunk található mocsári teknősök kevés 
élőhelyeinek egyike.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


