II. KÖZÉLETI MINIKONFERENCIA
Az esemény időpontja: 2017. november 10., 15:00-19:00
Az esemény helyszíne: Hangvilla, konferenciaterem (8200 Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.)

I. panel: 15:15-16:00
Elnéptelenedés és megtartóerő vidéken - falufejlesztési lehetőségek
Moderátor: dr. Csite András
Előadók:
Fiskál János

Eplény polgármestere

dr. Gaál Zoltán

KRAFT - Kreatív Város és Fenntartható Vidék Központ
koordinátora

Szabados Zsuzsa

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület vezetője

Tornai Tamás

Tornai pincészet

Dr. Kopek Annamária

Balaton-felvidéki Nemzeti Park - Ökoturisztikai és Környezetinevelési Osztályvezetője

Végh László

Sümeg polgármestere

Téma:
A térben elfoglalt helyünk meghatározza önképünket, miközben a környezetünkben elérhető szolgáltatási kínálat az
életünk funkcionális feltételeit biztosítják és alapvető tényezői mindennapjainknak. Magyarország az elmúlt
évtizedetek alatt az aszimmetrikus térszervezési hagyományai miatt a nagyvárosi erőforrás-koncentráció felé mozdult
el. Ennek a visszafordíthatatlanná váló mechanizmusnak a mentén a szuburbánus zónák hátrányos helyzetbe
kényszerülnek.
A panel-beszélgetésben megkérdezzük, hogy lehetnek-e kivételek, olyan kistérségek, amelyek képesek ellenállni a
globális trendnek?

II. panel: 16:15-16:45
Kereskedelmi és lakáscélú ingatlanépítések a történelmi borvidéken
Moderátor: dr. Csite András
Előadók:
Finta Sándor

építész

Balassa Balázs

Szigliget polgármestere

dr. Laposa József

szakíró is és a korábbi Balaton tv egyik kidolgozója

Czigány Tamás

Ybl Miklós-díjas magyar építész

Téma:
A Balatoni Borvidék gyönyörű tája eredeti és megismételhetetlen csoda, különleges természeti kincsünk, amely a
Közép-Európai térség egyik legnagyobb üdülőkörzete is egyben. A szőlő,- és borkultúra egykori területei közül sok
beépült az utóbbi 100 évben, ennek ellenére a borászat újabb fénykorát éli, amelyet csak vonzóbbá tesz a tó fölé
magasodó dombokkal tarkított, kivételes szépségű táj. A panelistáktól megkérdezzük: milyen mértékig engedhető,
hogy a vendégfogadás feltételei megváltoztassák a történelmi kulturtáj arculatát?

17.00-17.15: Sajtótájékoztató
A sajtótájékoztatón szervezetek közti megállapodások aláírására kerül sor, biztosítva a pályázat támogatását.
Az aláíró felek:
Lobenwein Norbert

MOL Nagyon Balaton

Laposa Bence

Balatoni Kör

dr. Rédei Zsolt

Éltető Balaton Felvidékért Egyesület

dr. Gerencsér András

Pannon Egyetem

III. panel: 17:15-18:00
Minőség vagy tömegek? - zenei nagyrendezvények a Balaton körül
Moderátor: Mészáros Zoltán
Előadók:
Lobenwein Norbert

Sziget, Volt, BS, Strand, Mol Nagyon Balaton…

Martonosi Zsolt

Chianti Étterem tulajdonosa

Dobosi Győző

borász

Oszkó-Jakab Natália

Művészetek Völgye összművészeti fesztivál marketing -és
programigazgatója

Téma:
A Balatoni Üdülőkörzet ma már májustól október végéig folyamatos programkínálattal várja a fesztiválozó
közönséget. A fesztiválok között a több napos tömegrendezvényektől a szűkebb közönséget megcélzó gasztronómiai
események is megtalálhatóak. A panelistáktól megkérdezzük, hogy kié is valójában a Balaton? Mi is a Balaton
identitása? Melyek azok a rendezvények, amelyek összeegyeztethetőek a térség léptékével és arculatával? És melyek
azon attrakciói a kínálati spektrumnak, amelyek már kihívások elé állítják a fenntarthatósági elvárásokat?

IV. panel: 18:00-18:45
A fiatalság jövője, mit ajánlanak a középvárosaink?
Moderátor: Mészáros Zoltán
Előadók:

Rybár Petra

Vetési Albert Gimnázium Diákönkormányzatának Elnöke

Raffay Ágnes

Pannon Egyetem, Turizmus Intézeti Tanszék, intézeti
tanszékvezető egyetemi docens

Kővári Edit

Pannon Egyetem, enspirátor (érzelmi inspirátor), coach és kiégés
specialista, valamint
HR menedzser szakmérnök

Boródi Andrea

EKF - külső munkatárs

Karácsony Zoltán

főszerkesztő

Fejérdi Ildikó

Jost - HR

Smiló Dávid

építész

Téma:
A Központi Statisztikai Hivatal egyik kiadványa szerint a hazai középvárosok közül, Sopron, Érd, Kecskemét és
Veszprém tudott ellenállni a tömeges elvándorlás problémájának. Az első három városban ennek egyértelmű
gazdasági okai vannak, amit Veszprém esetében már nem lehet ilyen magabiztosan kijelenteni. Veszprém - szerintünk
- egy élhető város olyan természeti és épített környezetben, olyan adatottságokkal rendelkezik, amely önmagában is
elég indok lehet a maradásra. Ezzel együtt az utóbbi időben több vállalkozás jelentett be kapacitásbővítést, aminek
hatására 9,8 %-ról 2,4 %-ra esett vissza a munkanélküliség, és nőtt a foglalkoztatás, vagyis ma már a legtöbb
vállalkozás munkaerőhiánnyal küzd a városban. A paneltől megkérdezzük: milyen pályán mozog a térség
munkaerőpiaca? Miért döntenek úgy egyes cégvezetők, hogy a munkaerőhiány ellenére bővítik a kibocsátást?

