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Amikor a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulással a Megbízási Szerződést 2016 októberében 

megkötöttük, pontosan tudtuk, hogy a térség nem bővelkedik turisztikai attrakciókban, és főleg a 

kisebb településeken a turisztikai szolgáltatások mennyisége és minősége is elmaradnak hazánk 

kiemelt turisztikai desztinációival szemben. 

Azt is tudtuk, hogy csak a szemléletváltáshoz is több év kitartó munkája fog kelleni, hiszen a jelenlegi 

helyzet már hosszú ideje tartó társadalmi és gazdasági folyamatok együttes hatására alakult ki. 

A Bakonyalja térségében a szolgáltató vendéglátó szektor nem igazán meghatározó ágazat, ezért a 

versenyképességhez szükséges a szakmai know-how fejlesztése és szinten tartása elengedhetetlenül 

szükséges a turizmusból élők számára még akkor is, ha ez a feladat nem éppen hálás. 

A jelzett turistautak hossza nagyon kevés a környéken, hiányoznak az erdei pihenőhelyek, a 

tanösvények is. 

 

Mindezek ellenére Kisbér és a hozzá tartozó Hánta környékén számos lehetőség kínálkozik a szabadidő 

aktív eltöltésére, úgymint horgászat, vadászat, túrázás, kerékpározás, és számos lehetőség van még az 

aktív turizmus speciális igényeinek kielégítésére. 

A jelentős kiterjedésű erdőterületek – az erdőgazdálkodás mellett – kiválóan alkalmasak a 

zöldturizmus különféle ágai számára, valamint oktatási, ismeretterjesztési célokra. 

 

Úgy gondoljuk, hogy mint Kisbér vezetésével, valamint a már megszólított partnerekkel megtaláltuk a 

közös hangot, mindenki lehetőségeihez képest hatékonyan együttműködik egyesületünkkel. 

 

Az I. ciklusban elvégzett feladatok és eredményeik 

 

Online marketing 

- Segítség a FB oldal kialakításában 

- Bakonyalja honlapon megjelenés 

- Google naptár használatának biztosítása 

 

Egyéb programok – megvalósítás, együttműködés 

- XVI. Kisbéri Napok 
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- Gaja Tour országos teljesítménytúra – ellenőrző pont 

- Kisbéri Sportnap 

- Bringázz velünk! – Az Európai Mobilitási Hét több Bakonyaljai települést is érintő programja 

- Falkavadászat – 2017 – rászervezett gyalogtúrával, marketing támogatással 

- Zsivótzky Gyula Gyalogos Emléktúra – 2017-től évente megrendezésre kerülő vezetett túra 

- Vezetet gyalogtúra Ácsteszértől a Hántai tojásgurításig! 2017-től rászervezett gyalogtúrával, 

marketing támogatással 

 

Úgy érezzük, hogy a fenti feladatok eredményeképp az utazó fejében létező „mentális térképen” egyre 

nagyobb helyet foglal el Kisbér és környéke. 

 

A legfontosabb rövid és hosszú távú feladatok 

- Minden, a településen működő turisztikai vállalkozás a Bakonyalja honlapon alapadatokkal 

ingyenesen jelenhet meg 

- A Megújult Bakonyaljai turisztikai kínálatnak nagyobb hangsúlyt kell biztosítani 

- A túraútvonalak fejlesztésével kapcsolatban lépéseket kell hozni 

- Helyi értékeket, programokat hatékonyabban kell reklámozni 

- Trendi anyagokat kell kiadni, pl.: gasztrotérkép, termékcsomagok 

- Helyi közösségeket be kell vonni 

 

Összességében elmondható, hogy az Egyesület szakmai küldetésének megfelelően, a 2016-2017. évre 

kitűzött feladatait ütemtervének megfelelően teljesítette. 

 

 

Kisbér, 2017. november 07. 
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