Aki ismeri Zirc városát, nem lehet kétsége afelől, hogy értékekben gazdag. Azt viszont
kevesen gondolnák, hogy a Közép-Dunántúli régióban második helyen áll ezen a téren –
legalábbis az „Értékgazdag Település” címen kiírt pályázat eredménye szerint. A versenyen
már nem csak az adottságok döntöttek, kellett egy jól összeállított pályamunka is, amely
tulajdonképpen egész évben készült. A pályázat írójával, a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztályának fiatal munkatársával, Somogyi Bencével beszélgettem.
Mit is nevezünk egyáltalán tájértéknek? – Minden olyan épített vagy természeti objektum,
ami az ott élő emberek tudatában él – definiálja a fogalmat Bence. Nem csak a védett
értékekre kell gondolni, hanem olyan elemekre is, amelyek az utcaképben fontosak – teszi
hozzá.
A pályázat írója tehát olyan értékekre hívja fel a figyelmet, amelyeket talán észre sem
veszünk, s olyanokra is, amelyekről talán nem is tudunk: ezek az úgynevezett „rejtett”
objektumok, például a külvárosi erdőben megbújó grófi temető. Az eredményesen végződő
pályázat csak egy állomása volt az év eleje óta tartó munkának, erőfelmérő, amely
megmutatja, hogy milyen irányban lehet fejlődni a város turizmusának fejlesztésében. Bence
tájérték-adatbázisfejlesztő munkája szinte a nulláról indult. Néhány műemléken kívül nem
voltak nyilvántartásba véve a látnivalók – mondja. Terepszemlével és felméréssel kezdődött a
projekt, s hogy milyen szintre ért mára az adatbázis, azt a pályázatra készült, a tajertektar.hu
weboldalon megtekinthető power point bemutató tükrözi vissza legjobban. A „keresztgyűjtés”
önállóan is megállja helyét az eredményességben. Hány feszület van Zircen? – játsszunk el a
találós kérdéssel. Talán ha ötöt fel tudnának sorolni az emberek – mond egy példát Bence az
értékrejtettségre, majd két kezén elkezdi számba venni őket, s kétszer kell felhasználnia mind
a tíz ujját a számoláshoz… A legkedvesebb számára a „Kukoricaföldek” tetején található,
kőhalommal felrakott fakereszt, ahonnan csodálatos rálátás nyílik nemcsak a városra, hanem a
környező falvakra is. Még tovább megyünk a keresztúton: kiemeli a Zirci Országzászló
Alapítvány szakrális kisemlékeken végzett rekonstrukciós munkáját. Az eddig kevesebb
figyelmet kapó, sőt sokak tudatában nem létező objektumokat tematikusan szeretnék
integrálni a helyi turisztikai rendszerbe, hiszen a legfőbb cél az, hogy városunk turizmusa ne
csak a belváros agyonlátogatott értékeire koncentrálódjon. Zircnek nincsen termálvize, de
nem is kell – véleményezi: kompenzálja ezt a harmónia, amelyet sugároz, ez jelenik meg az
ember és a természet között.
A táj, a település mérete és a környezet egysége adott egy másik jövőbeni cél eléréséhez,
ez pedig az, hogy Zircet család- és gyermekbarát várossá fejlesszék. A tájra vonatkoztatott
jelzővel, a megszenteltséggel pedig a ciszterciek jelenlétére céloz. Nem kisebb értékeket
hagytak ránk, mint az Arborétumot, a külterületeken található tavakat, vagy magát a
majorságot. Ennek kapcsán teszünk egy képzeletbeli kirándulást Akliba, megemlíti Vajda
Eszter biobolt- és piacnyitási kezdeményezését a majori épületegyüttesben, amely tavasszal
várhatóan meg is fog valósulni.
Somogyi Bence és segítő munkatársai egy videofilm elkészítését is tervezik, amelyet
idegenforgalmi szakvásárokon terjesztenének. Ha a mozgóképanyagot már a pályázatra is
megcsinálják, Zirc valószínűleg még előkelőbb helyen végez a versenyen, hiszen erre nagyon
sok pontot kaptak a települések. A város képviseletének így sincs szégyellnivalója, a pályázat
koordinátora külön gratulált Bencének a fővárosi Magyar Kultúra Házában megtartott
díjátadó ünnepségen. Zirc olyan, idegenforgalmáról híres városokat utasított maga mögé, mint
Tokaj vagy Hévíz. Pedig se szőlője, se fürdővize nincsen. Vannak viszont rejtett értékei,
amelyeket felkutatott valaki, s felhívja rájuk a figyelmet, annak érdekében, hogy Zirc végre ne
„egynapos város” legyen.

Végül a legfontosabb célok, és a tervek ezek megvalósítására:
Család- és gyermekbarát turisztikai termék megalkotása
→ Környezeti nevelési hely a Pintér-hegyi Parkerdőben, kerékpárutak, stb.
Az ifjúság bevonása az értékmentésbe- és teremtésbe
→ Rajz- és fotópályázatok kiírása, amelyek témája Zirc természeti értékei
A „rejtett” értékek bemutatása
→ Interaktív, tematikus úthálózat kialakítása; városismereti, jutalomalapú kvíz-verseny
kérdőíves formában

Somogyi Bence mutatja eddigi munkája
eredményességének ékes bizonyítékát, az
„Értékgazdag Települések” pályázaton
kiérdemelt oklevelet
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