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I. Pályázat célja:
A Széll Kálmán pályázat megfelelő lehetőségnek bizonyul számomra,
hiszen ezáltal kifejthetem gondolataimat a város fejlesztésével
kapcsolatban. Pályázatom célja egy olyan szabadidő központ létrehozása
városunkban, amely nemcsak a közösségi életre, hanem a turizmusra is
előnyösen hatna. Szentgotthárdi fiatalként én magam is tapasztalom,
hogy habár egyre több a programlehetőség a fiatalok számára, még
mindig nincs egy hely, ahol a korombéliek hasznosan eltölthetnék
közösen az időt. Pályázatomban igyekszem kitérni a megvalósításhoz
szükséges információkra, valamint arra, hogy miért lenne több
szempontból is előnyös a központ létrehozása nemcsak a fiatalokra való
tekintettel, hanem a környék turizmusára is.

II. Aktív turizmus:
A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan egyre növekszik a túrázás és az
aktív utazás iránti igény Magyarországon, elsősorban a folyamatosan
változó fogyasztói magatartás miatt. A hazai turizmusban a belföldi
turisták dominálnak, de a külföldi turisták száma egyre növekvő
jelentőségű. Manapság az utazók egyre inkább aktív élményeket keresik,
a passzív pihenéssel szemben, és ezt azokon a természeti értékekkel
rendelkező területeken találják meg, amelyek alkalmas szabadtéri
tevékenységekre és kalandsportokhoz. Az aktív turizmusban a turista
utazási motivációja valamilyen fizikai vagy rekreációs tevékenység
folytatása - túrázás, kerékpározás, víz, vitorlázás, lovas-, kaland- és extrém
turizmus, golf, horgászat, vadászat, kocogás, sí- és ökoturizmus. A
természeti turizmus kategóriába beletartoznak azok a tevékenységek,
amelyekben az utazók a természethez való közelség megtapasztalására
törekszenek, a természet vagy a táj értékeinek felfedezésére, de ezt nem
feltétlenül fizikai tevékenységgel párosítva, ilyenek lehetnek például az
állatkert és arborétum látogatások, a kemping turizmus, a vidéki
turizmus, a kis vasutakon való utazás vagy a csónakázás.
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Az aktív turizmus jelentősége:
Városlakók számára: A túrázás és az aktív turizmus jelentősége
elsősorban az, hogy a tömeges turizmussal ellentétben, ahol a kiadások
80% -a jellemzően nemzetközi cégek haszna, az idegenforgalmi formákra
fordított kiadások nagyjából 66%-a a rendeltetési helyen marad.
Ezenkívül a túrázók, az aktív turisták inkább a professzionális
szolgáltatásokra támaszkodnak, és utazásaik során inkább oktatók és
utazásszervezők
segítségére
támaszkodnak,
amelyek
kiváló
munkalehetőségeket teremtenek a környéken.
Idelátogatók/ turisták számára: Lehetőséget nyújt a helyszín
természetközeli megismerésére, miközben az aktív életmód szerepe sem
kerül a háttérbe. Különböző természeti kincsekkel rendelkező tájak
legpraktikusabb megismerési módja az aktív testmozgással párosítva
biztosítja a teljeskörű élményt.

3

III. Kültéri szabadidő központ létesítése
bekapcsolva a környék falusi turizmusába
1. Akadálypálya kialakítása:
Akadálypálya fogalma: A magaslati drótkötél akadálypálya (erdei
kalandpark, kalandpálya) szabadidős tevékenységeket kínál a látogatók
számára, ahol a vendégek átjuthatnak az egyik fáról a másikra különböző
akadálypályákon, például lecsúszók, függőhidak, Tarzan ugrás,
köteleken függeszkedésstb. Ez egy szórakoztató, ügyességi és nehézségi
lehetőség, amelyet fákra és fák között telepítenek, és amelyen a
felhasználó (vendég) önállóan halad át. A felhasználók folyamatos
biztonságban vannak a megfelelő műszaki eszköz (heveder, hevederek,
karabiner) és képzett személyzetnek köszönhetően. Egyszerűen
fogalmazva: egy föld feletti erdei "tornaterem". A létesítmény
legfontosabb kiegészítője a drótkötél rendszer, amely az egyes
nyomvonalak alapját képezi. A drótkötél rendszer fákra és más
természetes vagy mesterséges támaszokra épül.
Akadálypálya hasznossága: Az akadálypályán történő testmozgás
rendkívül egészséges. Mivel a rendszer általában több nehézségi szintet
tartalmaz, ezért gyermekek, felnőttek és idősebb generációk, valamint
kezdőktől sportolókig igénybe vehetik. Alkalmas családi, iskolai
kirándulásokra, csapatépítésre és különféle rendezvényekre. Célja, hogy
a látogatók számára különleges kültéri élményt nyújtson, miközben teljes
mértékben a természet megóvására törekszik.
Szükséges felszerelések: A „magaslati kötélpálya” szabadidős
tevékenységekor, annak biztosításakor szükséges speciális hegymászó,
kimondottan kalandpályákhoz kialakított, már bevált felszerelések
biztosítják a pálya gondatlan használatát. Ezeknek különböző EU-s
előírásoknak kell megfelelniük.
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Vendég felszerelése:
Kötelek: Csak körszövött, úgynevezett mag köpeny konstrukciójú,
poliamid vagy vele azonos alapanyagból készült kötelet szabad használni.
Karabinerek: Csak min. két egymástól független mozdulattal nyitható
zárszerkezetű karabinert szabad használni.
Védősisakok: Kizárólag Y szíjjal ellátott védősisakot szabad használni.

Beülő hevederek:

Az akadálypályák és felszerelések általános bemutatása után rátérnék a
konkrét szentgotthárdi megvalósításra.
Mindenekelőtt fontosnak tartom, hogy a beruházás a legkisebbektől az
idősebb generációkig lehetőséget nyújtson a szabad levegőn eltöltött aktív
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kikapcsolódásra. Sőt nem szabad megfeledkeznünk a mozgáskorlátozott,
más fogyatékkal élő embertársainkról sem.
Vas megyében Gyöngyösfalun már működik egy kalandpálya, ami kiváló
helyszíne lehet a tapasztalatszerzésnek.
Így elképzelésem szerint hét, különböző nehézségi szintű pálya kerülne
kialakításra.
1.pálya: 3 éves kortól, óvodástól kisiskolás korig lenne ajánlott felnőtt
felügyeletével. A legkisebbek biztonságosan, mesés elemekkel tarkítva
tehetnék próbára ügyességüket.
2. és 3. pálya: gyermekpálya- iskolás kortól 14 éves korig használhatnák.
az életkori sajátosságok figyelembevételével kialakított akadályok
leküzdése izgalmakkal teli kalandokat ígérne a gyermekeknek.
4. 5. és 6. pálya: a 14 év feletti és felnőtt látogatóknak nyújtana
felejthetetlen élményt. A pályák megépítésénél fontos szempont, hogy
próbára tegyék a vállalkozó szellemű kalandorok testi erejét, kitartását,
bátorságát. A magasból történő csúszások, a gyorsaság, igazi
adrenalinlöketet ad az erre vágyóknak maximális biztonság mellett.
Ebben az élményben lehet részük a kerekesszékes vendégeknek is, a
direkt részükre kialakított 7. pályán.
A parkot számos játszótér, vendéglátóegység, pihenőhely színesítené,
hogy a kötélpályákat nem használók is jól érezzék magukat, teljes
mértékben kikapcsolódjanak, regenerálódjanak.
Az egész projekt megvalósítását önkormányzati beruházásként
képzelném pályázati források bevonásával. Az egyes vendéglátóegységek
üzemeltetését az önkormányzat helyi vállalkozóknak adná bérbe.
A helyi lakosok kedvezményesen használhatnák a létesítményt, hogy
minél többen részesei lehessenek a kalandpark nyújtotta élményeknek.
A többi turisztikai vállalkozással kölcsönös kedvezmény és népszerűsítési
stratégia kerülne kidolgozásra.
Partnerségi szerződés is létrejönne a helyi középiskolával speciális
képzések
indítására
(turisztikai szakemberek,
moderátorok,
vendéglátósok) hiszen szükség lenne helyi képzett munkaerőre. A diákok
nyári gyakorlatukat tudnák itt tölteni.
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Megfelelő helyszín: A létesítmény kialakításában statikai, valamint a
kalandpályák üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó
szabványi előírások vannak figyelembe véve. Kivitelezést meg kell előznie
egy favizsgálói felmérésnek, melynek eredményéhez igazítottan
lehetséges a pályák kialakítása. A kivitelezés biztonságtechnikai
megvalósítása szakirányú szakember bevonásával történik.
Szentgotthárdon megfelelő lehetséges helyszín lehetne az Akasztó domb
környéke, amely pillanatnyilag kihasználatlanul áll. Csendes, a város
központjától megfelelő távolságban levő terület kiváló központja lehetne
az aktív kikapcsolódást biztosító szabadidő központnak.
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Az akadálypálya szerepe Szentgotthárdon: A fentiekben leírt
akadálypálya, illtetve drótköteles kalandpark nagy szerepet kapna
városunk életében. Nemcsak a turizmust lendítené fel, hanem a
közösségi életet is. Turisztikai szempontból mérhetetlen előnyökkel
bírna többek között a város gazdasági életét is fellendítené a növekvő
turisták, ide látogatók számával, akik a kalandpálya igénybevétele mellett
más városi szolgáltatásokat is kihasználnának, tovább erősítve a helyi
gazdaságot. Egy ekkora létesítmény biztosításához és fenntartásához
munkaerőre van szükség, így új munkahelyi lehetőségek jönnének létre,
tovább csökkentve a munkanélküliséget Szentgotthárdon. Másik fontos
szerepe a közösségi élet felvirágoztatásában mutatkozna meg, mivel egy
olyan helyszínt biztosítana, amely fiatalabb, illetve idősebb generációknak
is megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújtana. Ösztönzően hatna a
helyi sportéletre, akár nagyobb érdeklődést is keltve a különböző sportok
iránt.
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2.

Pálya bekapcsolása a környék falusi turizmusába

A pálya sokszínűségét mutatná, hogy nemcsak egy szórakozási
lehetőséget nyújtana, hanem az aktív turizmus egy
csomópontjává válna. A környék lehetőségből adódóan ez a
létesítmény az aktív és falusi turizmus központja lehetne. A helyi
falusi turizmus jó számmal vonzza a turistákat, a kalandpark
építése pedig megfelelő okot adna számukra, hogy városunkba is
látogatást tegyenek. Számtalan lehetőséget kínálna, hogy
megismerjük a Hármashatár vidékét a lehető legkalandosabb
módon.
Szárazföldön: A környék egy kiváló megismerési módja a különböző
erdei útvonalak végig járása esetleg körbe biciklizése. A túrák a
szabadidő központból vagy a szomszédos falvakból indulnának,
természetesen szakképzett túravezetőkkel. Az idősebb generációk
számára Nordic walking túrákat szervezhetnének, amelyek során
próbára tehetnék állóképességüket, illetve egy csodás környezetben
kiléphetnének a megszokott komfortzónájukból. Felszerelés biztosítva
lenne, a túrák pedig választható hosszúságúak lennének. A túra
kezdőpontjába szállítanák az embereket és itt lehetne egy 6, illetve egy
3 órás útvonal között választani.
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Ezenkívül lehetőség nyílna kerékpár bérlésre, majd csoportosan vagy
egyénileg bejárni a környéket. Itt is többféle útvonal közül lehet
választani, erőlét, valamint kalandvágy szerint.

Vízen: Azok számára, akik inkább az extrémebb, aktívabb
kikapcsolódásra vágynak lehetséges volna egy opció, amely során a
Rába folyón evezve fedezhetnék fel
a környéket. A túra Alsószölnökről
indulna
és
Szentgotthárdon
végződne. Kezdő evezősök számára
gyors alapokat elsajátító oktatást
biztosítanánk. A Rába ezen szakasza
kiváló élményt nyújt csapatépítések,
osztálykirándulások
esetén.
Viszonylag egyszerű és vadregényes
része a sokarcú folyónak.
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Határon túli települések bevonása: Mint ahogy a pályázat neve is
mutatja ezt az elképzelést a három ország együttműködéseként képzelem
el, ebből adódóan szükségszerű lenne a szomszédos országok bevonása
is a teljeskörű megvalósulásához. Egy olyan összefogás jönne létre, amely
minden félnek előnyökkel teli volna. Különböző kirándulások
szerveződhetnének, amely során mindhárom ország falusi turizmusába
betekinthetnének a vendégek. Elsőként ellátogathatnának Ausztriába a
güssingi várba. Aztán Szlovénia megismerése következne a Lendvahegyen épült Vinárium kilátótorony során, a torony melletti házikókban
pedig a helyi gasztronómia és borok kínálata várná a látogatókat. Majd
végül Magyarországon záródna az utazás, Felsőszölnökön a
Hármashatárkőnél. Tovább erősítve a kapcsolatot egyes szálláshelyek
vendégei 20 %-os kedvezményben részesülnének a kalandparkban való
látogatásuk során, így növelve akár a külföldi vendégek számát is.
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IV. Összegzés
Pályázatomban egy olyan elképzelést mutattam be, ami városunk életére
pezsdítő hatással lenne. Az idegenforgalomban ma divatos trendek, mint
az aktív, illetve a falusi turizmus állna a középpontban. Egy olyan hely,
amely megfelelő lehetőséget nyújtana a Hármashatár felfedezésére és a
helyi sajátosságok kiaknázására. Lehetséges volna egy nemzetközi
szövetség, amely tovább erősítené a szomszédos országok
hagyományőrző kapcsolatát. Városunk gazdasági életére is felvirágoztató
hatása lenne, a munkaerő piac és a turizmus fellendítésével.
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