,,Nem egy város, hanem egy régió pályázata”
A veszprémi Pannon Egyemen 2018. november 13-án konferenciát szervezett a Balatoni
Turisztikai Kutatóintézet.
A konferencia létrejöttét az egyetemi tanárok, köztük Dr. Lőrincz Katalin, Dr. Madarász
Eszter, Dr. Sulyok Márta Judit, segítették. Emellett az eseményt Dr. Gelencsér András rektor
úr nyitotta meg beszédével, ezután pedig Dr. Fehérvölgyi Beáta dékán mutatta be közelebbről
az egyetemet, az egyetemen folyó kutatómunkát.
A fő projektjük a Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek néven
folyik, amelyet 2017 és 2023 között kívánnak megvizsgálni.
Dr. Lőrincz Katalin elmondta, nem csak a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatait
használják elemzéseikben, hanem inkább gyakorlatiasabban szeretnék körbejárni ezt a
kutatást. Elmondta: ,,A KSH kevés dolgot mér a helyi identitással kapcsoltban. Inkább terepre
kell menni, települési szintekre lemenni, ahol természetesen a helyi lakosság is nagy szerepet
kap.”
Sok kérdésre keresik a választ, ilyen például az álláskeresők számának csökkenése,
növekedése, milyen okból hagyják el az adott települést, mely az elsődleges mérvadó, ami
miatt akár visszatér egy munkakereső.

Az egyetemi tanárok mellett, természetesen a konferencián vendégelőadók is elemezhettek
egy-két kérdéskört. Ilyen például Sasné Grósz Annamária, aki beszélt a fogyasztói
csoportokról. Kérdőívében szerepeltek az alábbi kérdéskörök: Egy ember mennyire kötődik a
lakóhelyéhez? Mennyire valószínű, hogy elhagyja a lakóhelyét és ingázik a munkahelyére?
Végezetül arra az eredményre jutott, hogy az álláskeresőknek az elsődleges, amit figyelembe
vesznek, az a városkép, városi értékek, természeti környezet. Mennyire élhető a város/falu,

milyen környezet veszi őket körül. Ezt követi csak a munkalehetőség. Jól kell éreznünk
magunkat ott, ahol a napjaink nagy részét töltjük, nem igaz?
Az utazás, mint befolyásoló tényező, nagyon fontos kérdésként merült fel. A legtöbb ember,
megemlítette a vízpartot, a napfényt, a meleg klímát, a rokonokat, barátokat, illetve a
természeti ritkaságokat. Következtetésképpen összefoglalhatjuk, hogy a Balatonhoz
érkezőknek nagyon fontos a vízpart, tehát a turizmusnak ezt a részét kell leginkább
fejleszteni. Ezen felül, a természeti ritkaságokra is nagy figyelmet kell fordítani. Meg kell
őrizni a hegyek, a gyönyörű erdők, a parkok tisztaságát, értékeit, illetve a Balatonhoz, a
vízhez, a nyárhoz és a természethez kapcsolódó eseményeket érdemes szervezni.
Mindemellett még rengeteg megválaszolandó kérdést is hallhattunk, de mindegyik egy
kérdéskör köré épült: Mi az az élettér, életminőség, ami vonzó lehet egy fiatalnak, vagy
akár egy felnőttnek?
Az esemény fénypontja pedig a Veszprém- Európa kulturális fővárosa 2023 projekt volt.

Mészáros Zoltán, a projekt vezetője, elmondta, hogy
Veszprém 2018.11.09-én adta le a pályázatot, Győrrel
és Debrecennel együtt, ami ezzel még nem zárult le:
decemberben egy nemzetközi zsűrikből álló
döntőbizottság személyesen érkezik Veszprémbe,
ahol prezentációval és a környezet bemutatásával,
fejlesztési gondolatokkal kell lenyűgözni a zsűriket.

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület is kapott meghívást az eseményre, és
természetesen képviselte Balatonkenesét és Balatonfűzfőt. Egyesületünknek fontosak a
kutatások, felmérések, Tourinform irodáink rendszeresen végeznek kérdőíves felméréseket
illetve elemzéseket, annak az érdekében, hogy minél több turista igényeit felmérjék, minél
többen rendszeres látogatókká váljanak. A Kutató Intézet által készített felmérések
példaértékűek, és egymás példáiból nagyon sokat tanulhatunk. A balatoni turisztikai
egyesületeknek, beleértve a BKKTE is, fontos a megfelelő turisztikai kínálat megteremtése,
illetve minden korosztály igényeinek kielégítése a tevékenységek összehangolásával. Ezt
viszont csak úgy lehet, ha kellőképpen haladunk a korral, a trendekkel, hogy országos, akár
nemzetközi szinten is megálljuk a helyünket.

Írta: Kanász Petra

2018.11.14

