A „legendás
turisztikát

térség”

újra

felfedezte

a

Izgalmasan indult a XIV. Bakonyi Betyárnapok
– Nagyon fontos az arculatformálás, hogy minden térség megtalálja a maga útját. A
Bakonyban újra felfedezték a turisztikát, a város és a térség szempontjából is fontosak a
már megvalósult és a folyamatban lévő beruházások. Ez lehet az egyik jövő – mondta el
Talabér Márta országgyűlési képviselő asszony, a rendezvény fővédnöke a XIV. Bakonyi
Betyárnapok megnyitóján.
A tavaly óta „Csárdabeli Szépasszony” címet is viselő képviselő legendák továbbéléséről is
beszélt, miközben ínycsiklandozó pörköltillatok ostromolták minden oldalról a színpadot.
Úgy gondolja, ezt a térséget nyugodtan lehet a legendák térségének is nevezni, hiszen
Bakonybélhez kötődik Szent Gellért legendája, Zirchez Szarvaskút legendája, a Bakonyhoz
pedig a betyárlegenda, „amely ennek a rendezvénynek a kapcsán új életre lelt tizennégy évvel
ezelőtt”.
A városban végbemenő fejlesztésekkel kapcsolatban hozzátette: elsősorban a belföldi
vendégekre kell alapoznia a turizmusnak, de megfelelő marketinggel nagyon sokan
látogathatnak ide határon túlról is. Azt kívánta, hogy a jövőre jubileumát élő rendezvény
egyre inkább teljesedjen ki, a Zirc és környékén, turisztikai területen kialakult összefogás
pedig erősödjön tovább.

Ahogy az lenni szokott, karikás ostorok is csattogtak, a színpadon pedig ötkarikás percek
következtek. Férfi kézilabda-válogatottunk éppen azokban a pillanatokban játszott
sporttörténelmi rangadót a svédek ellen, a döntőbe jutás volt a tét. Ottó Péter, Zirc város
polgármestere fel is hívta a figyelmet arra az eseményre, amellyel szerinte nem tud
versenyezni egyetlen rendezvény sem – talán ezért voltak kevesebben Hosszúréten hat óra
után pár perccel.
Gyenesdiásról, Pápáról, s még német testvérvárosunkból, Pohlheimből is érkezett betyár a 14.
találkozóra, akit a polgármester nagy tisztelettel köszöntött. Az emberi kapcsolatok, az
összefogás, együttműködés eredménye ez a program, amely nem valósulhatna meg támogatók
nélkül – mondta Ottó Péter. Bővebben úgy fogalmazott: a térség civil szervezeteinek,
intézményeinek, magánszemélyeinek, vállalkozásainak összefogásával jöhet létre, „mindenki
hozzá teszi a betyárbatyuhoz azt, amit tud, programban, támogatásban, anyagban, s
mindenben, ami a rendezvény sikeres megvalósításához szükséges”.
A rendezvény védnökei Grónai G. Damján O.Cist, az apátság gazdasági igazgatója és az
elmúlt hetekben bejegyzett Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Non-profit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, dr. Török László, a Forest Hills Golf &
Country Club tulajdonosa és dr. Márkus Gábor, a Bagolyvár tulajdonosa voltak. Nem
véletlenül, hiszen szeretnénk, ha Zircre úgy tekintenének, mint az ország egyik
legkiemelkedőbb turisztikai szerepet játszó területére. A védnökök „civilben” már
megvalósult, s még folyamatban lévő projekteknek a gazdái. A színpaddal szemközt az
apátság felállványozott tornyai lestek ránk a magasból. A Bagolyvár több évtizedes
csipkerózsika-álmából ébred. Legendás helyen, Szarvaskúton megnyílt az ország egyik
legszebb golfpályája.

Nem csak fejlesztések gazdái, partnerek is a színpadra kékfestő ruhás asszonyok, ifjú hölgyek
társaságába felsorakozott urak. Mindnyájan tagjai a Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, közösen képzelik el a jövőt, a
turizmus felemelését Zirc város önkormányzatával.
Már kanalazgatták a frissen elkészült ételeket a főzőcsapatok és vendégeik, amikor hallatlan
izgalmak közepette véget ért a kézilabdameccs. A mieink egy góllal maradtak alul.
Az ötkarikás álom elszállt, az „egykarikás” ostor csattant…
Kelemen Gábor

