Színvonalas előadások és az összefogás, mint kulcsszó jellemezték a turizmus
legnagyobb térségi fórumát, amelyre a Zirci Polgármesteri Hivatal nagytermében került
sor november 12-én, pénteken. Ottó Péter, a város polgármestere név szerint köszöntötte
az előadókat, a szakmai kiemelt képviselőit és a Veszprém Megyei Önkormányzat
kéttagú delegációját. A konferenciát megtisztelte jelenlétével és egyben előadásával dr.
Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztésért felelős helyettes
államtitkára. Hevesiné Németh Mariann, a zirci Tourinform iroda vezetője volt a délelőtt
háziasszonya, aki főszervezői és előadói minőségben is közreműködött a konferencián.
Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztésért felelős helyettes
államtitkára:
¾ Biztosította a jelenlévőket, hogy az idei év egészségturizmusra specializálásával nem a
további ágazati területek mellőzése volt a cél, mindössze egy iránykijelölésről van szó
¾ A marketingben nem szabad minden évben eltérő kommunikációs irányvonalakat
kijelölni, hanem egy tudatos, évtizedre szóló fejlesztési irányt kell meghatározni: 10 éves
stratégia, 1 éves akcióterv
¾ Stratégiai pontok: az egészségturizmuson kívüli turisztikai termékek (kulturális, öko,
vizes, lovas, kerékpáros turisztikai attrakciók) fejlesztése, tematikus útvonalhoz kapcsolódó
szálláshelyi fejlesztések, egészséges ételek előtérbe helyezése a vendéglátás-fejlesztésnél, a
kongresszusi turizmus fejlődésének fontossága, a turisztikai desztináció menedzsment
szervezetek fejlesztése helyi és kistérségi szintre
¾ Vázlatosan ismertette a megalkotásra váró turizmus törvényt
¾ A helyettes államtitkár úr az aznap Budapesten megrendezésre kerülő Spa
egészségturisztikai konferencián zárszót mondott, az ehhez kapcsolódó televíziós interjúban
említést tett Zircről, a Bakonyi Turisztikai Konferenciáról
Pénzes Erzsébet, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékének egyetemi adjunktusa:
¾
Előadásának címében kétszer szerepelt az Egészségturizmus a Bakonyban kifejezés,
de nem ismételte önmagát, hiszen egyszer kérdőjel, egyszer felkiáltójel társult hozzá
¾
Egészségturizmus a Bakonyban? – Térképen mutatta be, hogy a Közép-Dunántúli
régió Bakony központtal fehér folt a gyógyvízállományban
¾
Egészségturizmus a Bakonyban! – Természetes gyógytényezők nem csak a vizek
lehetnek, hanem a stressz-mentes környezet, a helyben termelt (nem csak bio-) ételek, az
ipartól és közlekedéstől való mentesség, amelyek mind megvannak térségünkben
¾
Stressz: az egészségturizmus után érdeklődők főleg ezt akarják legyőzni
¾
A wellness falun: a falusi vendéglátók használják fel egészségügyi, természetes
kisértékeiket turisztikai szolgáltatásukhoz
¾
Ezek a szolgáltatások lehetnek például: szauna a kert végében, a konyhakertben
termesztett zöldségekből készített kozmetikumok, fürdő gyógynövényekből dézsában
¾
Ausztriában jól bevált módszer ez, de a zirci kistérségben is vannak olyan falusi
szolgáltatók, akik ebbe az irányba mentek el
Bachstetter Tamás, „A BAKONYÉRT” Egyesület munkatársa:
¾
Az eredetileg kijelölt előadó, Turiné Menczel Andrea egészségügyi okok miatt nem
tudta vállalni a szereplést

¾
Bemutatta az egyesületet, annak elérhetőségeit, feladatait, működési területét,
turisztikai rendezvényeken való részvételét és a nyertes pályázatokat
¾
Sok település nyert a kistérségből pályázati pénzt, közöttük Zirc is, de vannak a
kistérség határain túlra ívelő nyertes pályázatok, s a pályázók sorát alkotják nem Veszprém
megyei települések is
¾
Fotóanyaggal dokumentálta és táblázattal szemléltette a támogatott projekteket,
rendezvényeket
¾
Templomok és falusi szálláshelyek felújítása, játszótér-építés támogatása fűződik az
egyesület nevéhez a kistérségben
¾
Többek között a Zirci Hagyományőrző Napok, krumpliszüret, gombócfesztivál,
faünnep tartozik a támogatott rendezvényekhez a kistérségben
¾
31 759 035 forint összegű támogatást ítéltek meg Zirc Városi Önkormányzat részére a
Dubniczay-ház épületegyüttes északi szárnyának felújításához
Kaszás Béla, Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési
Osztályának vezetője:
¾
A Rákóczi tér turisztikai célú megújításáról tájékoztatta a konferencia résztvevőit
¾
Közelmúlt és közeljövő vonatkozásában is tárgyalta a teret, vagy az azon található
épületek fejlesztését
¾
Az elmúlt évtizedben parkosítási munkákat végeztek a téren, megtörtént az autóbuszpályaudvar megállóinak és járdáinak térburkolása, és kicserélődött az épületsor a saroktól
egészen a József Attila utca kezdetéig
¾
Összesen négy pályázat érinti valamilyen módon a Rákóczi teret, ebből kettő a téren
található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházat
¾
A három, már elbírált pályázat a következőképpen oszlik meg Zirc Városi
Önkormányzat részéről: önállóan, a Ciszterci Apátsággal közösen, a LEADER-nél
¾
A negyedik pályázatról még nem született döntés, ez a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház iskolabarát fejlesztését célozza meg
¾
Felújítják a téren a közlekedő utakat, a sportpályát és a Király-kutat, lámpatesteket,
parkolókat, látványelemként szolgáló medencét építenek, létrehoznak egy diákpavilont, s
fejlesztik a zöldterületeket is
¾
Az osztályvezető fényképeken, terv- és helyszínrajzokon mutatta be a terveket, többek
között a múzeum utcai homlokzatának megújítását
Szabó Lajos, a Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság megbízott igazgatója:
¾
Meghívásának az volt az elsődleges célja, hogy a Bakonyban is lehessen meríteni az
úgynevezett ökoturisztikai szigeten megvalósított sikeres projektből
¾
Az előadó kissé kakukktojásnak érezte magát a természeti adottságok eltérősége miatt,
hiszen „vízből hegyre érkezett”
¾
Megtudtuk, hogy a Tisza-tó Magyarország második legnagyobb tava, bár ahogy a
Kaszpi-tenger se tenger, ez a tó sem tó: egy átfolyásos síkvidéki víztárolóról van szó,
amelyet az elmúlt tíz évben sikerült az ország turisztikai térképére felrajzolniuk
¾
A legérzékletesebb példa a fejlődésre, hogy a kezdeti években minden kiállításra
térképet vittek magukkal, hogy megmutassák, hol van a Tisza-tó, manapság már az ország
legeldugottabb csücskeiben is csak annyit kell mondani, hogy a sziget mely településén
érdemes kikötni

¾
Bűvös szám a 200 a szigeten: ennyi madárfaj, s ennél is több kilométer vízi útvonal
található itt, azonkívül speciális horgászturisztikai szolgáltatásokat kínálnak, és
engedélyezik a benzinüzemű motoros csónakok használatát
¾
„A Tisza-tó a Bakonyban”: fel kell mérni az ökoturisztikai adottságokon belül is, hogy
miben a legjobb térségünk, ez alapján kell pozícionálni, amelyben az egyediségnek és
kreativitásnak fontos szerepe van, a siker eléréséhez pedig mindenképpen szükség van a
szolgáltatói összefogásra
Dr. Barbarics Tamás, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jogi
szaktanácsadója:
¾
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás, és értékesítés feltételeiről szóló
jogszabályt ismertette, amely 2010. május 15-én lépett hatályba
¾
A jogi szaktanácsadó elmondta, több szakhatóságot is megkérdezett a kérdéskörrel
kapcsolatban, de nem kapott egyértelmű választ
¾
Turisztikai rendezvényeken jellemző helyben termelt termékek – lekvár, szörp,
mézeskalács, stb. – bemutatása, esetleg kóstoltatása, az értékesítéshez azonban kistermelői
engedély szükséges
¾
A fent felsorolt termékekkel is kapcsolatos rendelet úgy fogalmaz: „Nem állati eredetű
alapterméket, valamint mézet, méhészeti termékeket és élő halat saját gazdaságának helyén,
továbbá az ország területén működő valamennyi piacon, vásáron, rendezvényen és
engedélyezett ideiglenes árusítóhelyen végső fogyasztónak, illetve a gazdaság helyétől
légvonalba számított 40 km távolságban lévő kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítménynek értékesíthet.”
¾
A szaktanácsadó a jogszabály mellékletének másolatát nyújtotta át a konferencia
háziasszonyának, amely listázza az alaptermékek és ebből előállított termékek
értékesítésének mennyiségi vonatkozásait, valamint a kistermelők által végezhető
szolgáltatások körét
¾
Elektronikus úton is tud tanácsot adni bárkinek, e-mail címe megtalálható a
Tourinform irodában
Hevesiné Németh Mariann, a Tourinform Zirc munkatársa:
¾
Egyre több helyen sikerül népszerűsíteni a Bakonyt, Mariann ezekről a
megjelenésekről számolt be
¾
„A Bakony” alatt többnyire Zirc és Bakonybél összefogása értendő
¾
Kiderült, hogy olykor ezek a megjelenések egymásra épülnek: a Szolnoki
Gulyásfesztiválon belföldi díszvendégként hívták meg a két települést, amely kitüntetést a
Veszprémi Utazási Kiállításon való színvonalas megjelenésüknek köszönhették
¾
Összesen hat rendezvényen vertek sátrat ez évben, ebből mindössze kettő volt helybeli
¾
A fesztiválok sorából kiemelkedik a Nemzeti Vágta, ahol Zirc lovasa, Somogyi József
fölényesen nyerte meg az előfutamot, a sátorban bemutatott Bakonyi Friss Levegő
elnevezésű marketingeszközt pedig Geszti Péter, az ismert reklámszakember nagyon
ötletesnek találta, és vitt is belőle
¾
A részvételekről szóló beszámolót követően részbeni SWOT-elemzést adott a zirci
Tourinform irodavezetője
¾
Az erősségek közé sorolta többek között a sokszínűséget és a hamisítatlan
vendégszeretetet

¾
A gyengeségek között feltüntette a kitelepüléshez szükséges személyi és tárgyi
feltételek szűkösségét, a nem megfelelő információáramlást, az érintettek passzivitását és az
egységes „Bakony design”-arculat hiányát
¾
Az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet, s a versenypályán startra kész futót
vetített ki, HAJRÁ BAKONY! felirattal
A konferencián az elmúlt évekhez képest alacsony volt a részvételi arány, ami a
szervezőket is meglepte, tekintettel a témák aktualitására, az előadókra és az előadások
várt és utólag beigazolódott színvonalára. A turisztikai szolgáltatók ugyan többen
jelezték előre indokolt távolmaradásukat, mégis ez a kör volt az, amelyből feltűnően
kevesen jöttek el. Ottó Péter polgármester zárszavában csatlakozott a konferencia
háziasszonyának összefogásra felhívó gondolatához, amelyre a legjobb példa szerinte
Zirc és Bakonybél együttműködése. Kiemelte a két irodavezető munkáját, s köszönetet
mondott mindazoknak, akik szabadidejüket, energiájukat áldoztak fel azért, hogy a
Bakonyt népszerűsítsék a különböző kiállításokon.
Az alábbi ábra bemutatja, hogy bizonyos előadások között voltak kapcsolódási pontok, még ha a függőség nem is volt szándékos

Dr. Barbarics Tamás

Hevesiné Németh Mariann

Ismertette azt a jogszabályt,
amely meghatározza egyebek
mellett a falusi vendégasztal
fogalmát

A „falusi vendégasztalról”
szoktak vinni termékeket
kiállításokra, de kimondottan
kóstolás céljára
A már felsoroltak mellett a
természeti adottságot is az
erősségek közé sorolta

Pénzes Erzsébet
Minisztériumi rendelet:
nagyobb lehetőség a falusi
vendégasztal létesítésére
Az egészségturizmushoz
megvannak a Bakony
adottságai, például a tiszta
környezet

Horváth Endre helyettes államtitkárt egy esküvő
emléke kötötte eddig Zirchez. Azonkívül, hogy
megtisztelte jelenlétével a konferenciát és hasznos
információkkal szolgált, a magyar televíziónak is
beszélt a Bakonyi Turisztikai Konferenciáról, egy
másik rendezvény kapcsán
Ottó Péter polgármester nyitotta meg a
konferenciát, mellette Hevesiné Németh Mariann
főszervező, a rendezvény háziasszonya

Forrás: Városüzemeltetési Osztály

Kaszás Béla, a Városüzemeltetési Osztály vezetője bemutatta azokat a projekteket, amelyek keretében
megszépül a Rákóczi tér. A KDOP-3.1.1/C jelű pályázat tartalmazza a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház utcai homlokzatának felújítását, ennek tervrajza látható felül. A lenti kép a
Király-kút jelenlegi állapotát mutatja be. Rekonstrukciója látványcélokat fog szolgálni
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