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Nyitóbeszéd
Ivanics András, Bánk Község polgármestere
VIRTOUR
2018. május 23.
Tisztelt Közönség, Kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!
Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat a VIRTOUR projekt nyitórendezvénye alkalmából.
Azért gyűltünk ma össze, hogy megünnepeljük egy olyan projekt kezdetét, amelynek
megvalósításával településeink tovább fejlődnek, szépülnek, lehetőséget adva ezáltal, hogy még
több hozzánk látogató vendégnek nyújtsunk kellemes kikapcsolódási lehetőséget.
Bánk területe az ősidők óta lakott. Átvészelt sok-sok viszontagságot, de természeti szépségéből
sosem veszített. A török hódoltság idején elpusztult falut a betelepülő szlovák nyelvű lakosság
építette újjá, vitathatatlan érdemük van abban, hogy településünk áll ma is, hogy nyaranta az ide
látogató turisták, fotósok paradicsoma legyen a tó és környéke.
Bánk "összkomfortos" település. A kiváló szálláshelyek, vendéglátóegységek, a legfontosabb
szolgáltatások mind megtalálhatók.
Az 1970-es évektől a Bánki-tó kedvelt környékbeli turistacélpont lett. Több mint 25 éve a nyár
folyamán gondosan tervezett rendezvénysorozattal várjuk a Bánkon pihenő, üdülő vendégeket.
Szabadtéri színpadunk - büszkén mondhatjuk - az ország egyik legszebb környezetben lévő
szabadtéri színpada. Nagysága, nézőterének befogadóképessége biztosítja, hogy bármilyen
nagyszínpadi produkció helyszíne lehessen. Lelátójáról a színpad mögött elterülő, szineit,
hangulatát örökösen változtató tó látványa teszi különlegessé.
10 éve már, hogy évente megrendezésre kerül a Bánkitó fesztivál, amely évről évre megújuló,
progresszív, kortárs zenei kínálattal és a tó körüli képzőművészeti kiállítással, valamint különböző
hazai szervezetek megjelenésével, programjával várja az ide látogatókat.
Kedves Vendégeink!
Örömmel töltött el minket, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és ezáltal az Európai
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósulhat.
A projekt célja a Nógrád-Hont határmenti régió turisztikai népszerűsítése a környék kulturális és
természetvédelmi örökségének megóvásával, helyreállításával és fejlesztésével. Az olyan elismert
turisztikai célpontok közelsége, mint Budapest, a Dunakanyar és az Alacsony-Tátra mindezidáig
háttérbe szorította e régiót, így az nem került be megfelelően a köztudatba.
Ez a hátrány azonban előnnyé fordítható, hiszen manapság egyre többen - utazók és helyiek
egyaránt - egyre inkább keresik az új területeket, új élményeket. A klasszikus - turista információs
pont létesítése, gyógyfürdő környezetének felújítása – és a virtuális turisztikai fejlesztés
kombinációjával e projekt egy új turizmusfejlesztési módszertan alapjait fekteti le.
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Bánkon a projekt keretében teljes egészében megújul az Önkormányzat épülete előtti terület.
Kiépítésre kerül egy fedett buszmegálló, amelyet járda köt majd össze a tóhoz vezető sétánnyal. A
parkoló területén 44 darab parkolóhely kerül majd kialakításra. Mindezen munkálatok az
akadálymentesítés figyelembe vételével mennek végbe.
A parkoló területét a tóval, a strand bejáratával térkövezett sétány fogja majd összekötni. Mind a
parkoló, mind a sétány mentén megújul a térvilágítás.
A strand bejáratánál kerül majd felépítésre, kialakításra egy látogatóközpont, amely a strand
bejáratán túl információs pont funkciót is betölt majd. Itt kaphatnak tájékoztatást, bővebb
információt az ide látogatók a régióról, a környékről, a programokról, rendezvényekről.
Az RTDM Nonprofit Kft. projektelemeivel kibővítve a tó körül kialakításra kerül egy vizes élővilág
tanösvény interaktív információs táblákkal, továbbá az információs pontot támogató
multifunkcionális terminálok kerülnek kihelyezésre, valamint a turisták szállítására alkalmas jármű
gyártása is megtörténik, amely képes lesz mind a településen belüli, mind az erdei úton való
közlekedésre.
A projekt további célja szintén az RTDM Nonprofit Kft. projektelemeinek keretében egy
kiterjesztett valóságon és helymeghatározáson alapuló mobilalkalmazás fejlesztése légi felvételek,
történelmi feljegyzések és egyéb források segítségével
Az információk online elérése érdekében a tó körüli wifi hálózatot fejlesztése is megtörténik.
A projekt további fontos eredményeihez számoljuk még azon sokrétű stratégiákat és akcióterveket,
módszertanokat, üzleti modellt, melyek alapjául az előbb elhangzott tevékenységekből levont
következtetések és tapasztalatok szolgálnak.
A határ másik oldalán, Gyűgy városában a Gyógyfürdő és környezetének revitalizációja valósul
majd meg, de erről a város polgármestere fog bővebben beszélni.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

