Hosszabb utazás, több négyzetméteren
Zirc ezúttal is megjelent a Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon
34. alkalommal rendezték meg Budapesten az Utazás Kiállítást, amelynek
egészén Hevesiné Németh Mariann turisztikai referens képviselte városunkat.
Vele pillantunk most be a fő installációs elemként szolgáló vár ablakán.
Zirc és Bakonybél együttes erővel indult a várkalandra a Közép-Dunántúli Regionális
Marketing Igazgatóság társkiállítójaként. Ezúttal már a nyitónapot megelőző napon
felutaztak, hogy kipihenten fogadhassák a vendégeket a megnövekedett alapterületen.
Közel 300 négyzetmétert foglalhatott el a régió, Hevesiné Németh Mariann zirci és
Szökrényes Anita bakonybéli Tourinform-irodavezető pedig a várkapuban kaptak helyet,
így standjuk útba esett szinte mindenkinek. A reklámanyagokon kívül régi és új dekoratív
eszközöket is felvonultattak. A már több helyet bejárt mézeskalács és Bakonyi Friss
Levegő mellett medvehagymakrémmel, bakonybéli terménydísszel, valamint bakonyi
motívumokat ábrázoló festett terméskövekkel vár-ták a látogatókat. Ez utóbbiakat csak
bemutató céllal „utaztatták meg”, és rendkívül népszerűek voltak. – A tárgyak hatékony
őrzése miatt a várkapitányok fegyverzetének kölcsönkérésére is gondoltunk – mondja
Mariann
mosolyogva,
ezzel
is
érzékeltetve, hogy milyen ötletes
elemekkel tudtak megjelenni a
nagyközönség előtt. Tervbe vették,
hogy a jövő évi vásárra nagyobb
mennyiségben is visznek, ha találnak
hozzá humánerőforrást.
Az Utazás Kiállítás március 3-án,
csütörtökön tíz órakor szakmai
nappal vette kezdetét, de az egyes
régióknak lehetőségük nyílt arra,
hogy
külön
is
megnyissák
standjukat. Ez meg is történt,
délután három órakor dr. Navracsics
Tibor
miniszterelnök-helyettes
–
veszprémi
kötődése
révén
–
kinyitotta a közép-dunántúli vár
kapuit. Mostantól már az ő otthonában is van friss Mariann és Anita kitűzte a zászlót a
vár egyik fokára
levegő
a
Bakonyból,
hiszen
a
városunk
képviseletében szintén megjelenő Ottó Péter polgármester a mézeskaláccsal együtt
megajándékozta turisztikai termékünkkel a bakonyi standot is meglátogató politikust. –
Kettő órakor már mozdulni sem lehetett, akkora tömeg volt – emlékszik vissza a
megnyitó napjára Mariann.
Királyok,
királynék,
lovagok
sürögtekforogtak a várban, szinte a „fél Árpád-ház”, s
nagyon sokan jöttek el különböző helyekről
népviseletben, ami még színesebbé tette a
rendezvényt.
Ugyanezzel
a
fokozott
melléknévvel lehet jellemezni a régió attrakcióit
a
közönségnapokon:
vadászkürtösök,
csengettyűsök,
középkori
zenészek
adtak
koncertet, megnyílt a váron belül a Sobri Jóska
Kalandpark, lehetett játszani, halimbai gyógyteát
kortyolgatni, vagy éppen barokk pompába
A két Tourinform-munkatárs az Árpád- öltözni a pápai standnál. A „Hétpecsétes”
házban
várfelfedező túra nyereményeit is ez alkalommal
sorsolták ki, egy székesfehérvári színésztársulat pedig vásári komédiához hasonló
jeleneteket adott elő. – Mindehhez akkora csinadrattát csaptak, hogy nem lehetett nem
észrevenni – sorol egyet a közönségcsalogatás eszközei közül Mariann, majd hozzáteszi:

számukra ez kevésbé volt kényelmes, többször oxigénhiánnyal küszködtek, de
szerencsére kéznél volt a palackozott levegő.
Vasárnap bővült a várnép Iliáné Rechner Szilviával és Szurgyi Zsuzsanna
kézművessel, a zirci természettudományi múzeum két munkatársával. A már
megszokott, de elévülhetetlen mamutcsont mellett rovargyűjteménnyel, nagyítókkal,
Szent László-pénzzel, kőzetekkel dobták fel a standot, s állították meg az embereket,
különösen a gyerekeket. Az attrakciós tér közepén egy kisasztalnál Szurgyi Zsuzsanna a
tavalyelőtti csuhé-, a tavalyi gyékénybemutató után ezúttal bőrdíszműveskedett. A már
készen hozott és helyben készült tárgyait sok ember megcsodálta – mondta, s egyben
zárta beszámolóját a zirci Tourinform munkatársa.
Kelemen Gábor

