Fedezzék fel és ismerjék meg Zircet!
Egyre több turisztikai szolgáltató csatlakozik az egyedülálló projekthez
Munkatársammal, Somogyi Bencével, a Zirci Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán dolgozó fiatalemberrel ősszel készítettem interjút, nem sokkal azután, hogy
megérkezett a fővárosból az elismerő oklevéllel, amelyet az „Értékgazdag Település”
pályázaton elért eredményéért kapott. Akkor elsősorban Zirc azon „rejtett” értékeiről
beszéltünk – lévén ez volt a pályázat tartalma – amelyeket Bence adatbázisba rendezett.
(Honlapunkon megtalálja a kedves olvasó.) „Városunk épített emlékei – amelyek mellett
naponta elhaladunk, megszokott környezetünk részei, szinte észrevétlenül simulnak bele
mindennapjainkba. Gyakran csak a messziről jött ember tekintete akad meg rajtuk, csak
ő észleli a részletekben rejlő, az egészet meghatározó gazdagságot” – mondta Ottó Péter
polgármester, a Köröszt-kút avatóján. Ezek a gondolatok igazak Somogyi Bencére is, aki
Monostorapátiból érkezett városunkba. A múltkori beszélgetés alkalmával arról is szó
esett, milyen módon szeretné bemutatni felfedezését: interaktív, tematikus úthálózat
kialakításával, összekapcsolva városismereti, jutalomalapú kvíz-versennyel.
A zirci önkormányzat új, a 21. század turizmusát jellemző, egyedi élményt
nyújtó terméket ajánl a „bakancsos” és kerékpáros turisták részére.
Bence először tizenkét útvonalat dolgozott ki, amelyeket négy kategóriába sorolt. A
kör hét útvonalra szűkült, amelyekhez egy-egy feladatlap társul, ezek helyes kitöltésével
a projekthez csatlakozó és az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötő
turisztikai szolgáltatóknál kedvezmény vehető igénybe. – Miért szűkült az útvonalak
köre? – kérdezem Bencét. – A termék bevezetéséhez egyelőre elég ez a hét útvonal,
amelyek a későbbiek folyamán bővíthetők – mondja, majd hozzáteszi: az Arborétumban
jelenleg is folyó fejlesztés és a Rákóczi tér nyáron induló rekonstrukciós munkálatai miatt
egyébként sem tud minden útvonalat biztonsággal és felelősséggel kiajánlani. A
gyűjteményes kertet érintő útvonalak egyelőre parlagon maradnak, az objektumok,
ismertető táblák ugyanis nem érhetők el. A
kerékpáros útvonalakat is egyelőre csak Hotel
Szarvaskút vendégei tudják igénybe venni,
hiszen jelenleg csak itt bérelhető kerékpár.
A
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A kiinduló- és a célpont az útvonalak
többségében a Rákóczi tér, illetve az itt Lesz Vízi Túra is: egyik állomása az Akli
található intézmények. Apátság, OSzK Reguly városrészben található Szarvas-tó. A parton
mutatják
be
a
ciszterci
Antal Műemlékkönyvtár, Reguly Múzeum és táblák
halgazdálkodást…
Népművészeti Alkotóház, Tourinform iroda. A
két kerékpáros útvonal kezdődik Szarvaskúton. Az induló állomást ez esetben busszal,
személygépkocsival célszerű megközelíteni. A Barokk bringázó célállomása Akli-major.
Ennek az az oka, hogy barokk épületekből áll össze a ciszterci uradalom egykori
gazdálkodóhelye. A kitöltött feladatlapokat mindig a végállomáson ellenőrzik le, az
intézmény vagy tárlatvezető, vagy a barokk túra esetében a majorvezető, akiknél ott lesz
a megoldó kulcs. Az útvonalat bejárók úgy vehetik igénybe a kedvezményt, ha
bemutatják a leigazolt feladatlapokat a szolgáltatóknál. Nem kell nehéz kérdésekre
számítani, iskolások számára is megoldható a történelmi teszt.
Ezek hamarosan elérhetők lesznek a városi honlapon, tehát otthon is lehet játszani a
kvíz-játékot, ha ki tudják nyomtatni a lapokat. Az útvonal bejárása nélkül azonban nem
vehető igénybe a kedvezmény. Egyébként is minden feladatlapon van legalább egy olyan

kérdés, amely csak az utak teljesítésével válaszolható
meg. A kérdések időnként cserélődnének, tervben van,
hogy ezek időszaki kiállításokhoz is kapcsolódjanak.
Bence minden útvonalnál meghatározta a távot, a
szintet, a menetidőt a látnivalók megtekintésével együtt,
a szezonális elérhetőség idejét és az árat. Az útvonal
leírása után következnek a feladatok, helyenként
fényképes illusztrációval, van térképes útmutatás, s
megtudhatjuk,
milyen
kedvezményt
ajánlanak
a
turisztikai szolgáltatók. A projekt egyik fő célja – ezért is
alapszik
az
értékgazdag
pályázaton
–,
hogy
elrugaszkodjunk kicsit a belváros agyonlátogatott
értékeitől. Ehhez minden feltétel adott, s a szolgáltatás
már most igénybe vehető. A másik fő cél, hogy Zirc
elhagyja végre „egynapos város” funkcióját, amire
szintén megvan az esély. Ennek megfelelően az
útvonalakat csomagban is igénybe lehet venni,
Nagy szerepet kap a projektben a egymáshoz rendelve például a két kerékpáros utat. Az
szakralitás
egyes csomagok után járna szálláshelyi kedvezmény,
már több, a projekthez csatlakozó vállalkozó jelezte, hogy enged bizonyos százalékot
áraiból.
A Fa-Úton bukkanhatunk rá talán a legtöbb „rejtett” objektumra. Valamivel több mint
hét kilométert kell megtennünk. A történet – a menetrendszerinti járat igénybevételét
követően – Kardosrét városrészben
kezdődik, ahol egy temető mögött
kutathatjuk fel a Walla grófok sírkertjét,
s itt láthatjuk a Bakonyban szokatlan,
csónak alakot szimbolizáló fejfát. A
temetőt két kápolna követi, az egyik
még a városrészben, a másik már a
városban. Megtekintünk egy kardosréti
fakeresztet, majd a buszozást követően
kis gyaloglás után belépünk a Fájdalmas
Szűzanya
Templomba.
A
sok-sok
szakrális emlék között feltűnik egy fasor,
Bence szerint talán a város legszebb
fasora. Kukoricaföldön járunk, annak is a
Fa-utasoknak...
tetején. „Lábunk előtt hever a város” –
olvashatjuk a leírásban, tiszta időben láthatjuk a Vértes fennsíkját is, a hegytetőn pedig
újabb kereszt. Hamarosan átmehetünk egy Székely-kapun, valamivel odébb
megcsodálhatjuk a ciszterciek sírkertjét. Újabb kereszt, majd a ciszterciek kéttornyú
barokk temploma. A későbbi árkedvezmények miatt itt érdemes megjegyezni, hogy
milyen fából készült a szembemiséző oltár. Aztán jön a végállomás, a Wilde asztalos
család fabirodalma a könyvek birodalmában… Jó utat kívánunk mindenkinek!
Kelemen Gábor

