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ükfürdő a turizmus egyik hazai fellegvára. A város együtt
lüktet vele, az élet minden területére hatással van. Mint
Németh Sándor polgármester meséli, Bük, Bükfürdő
turizmusának fejlődése a fürdő 1962-es megnyitása után ugrott
meg látványosan, a települést 2007-ben várossá avatták, a település fejlődése folyamatos. A bevételekhez 350 millió forintot
tesz hozzá a turizmus idegenforgalmi adó formájában, állami
dotáció nélkül, a lakosok kétharmadának biztosít munkát, és
elősegíti a fiatalok helyben tartását.
2010 óta, amióta Németh Sándor a város első embere, folyamatos a vendégéjszakák növekedése. A 2019-es év is kiemelkedő
volt: a vendégéjszakák száma
meghaladta a 860 ezret, a kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételei 20%-kal növekedtek, és
jelentős, 3,46 éjszaka az átlagos
tartózkodási idő. Sokat köszönhet a város a TDM-szervezet
hatékony munkájának is, Spilenberg Andrea elnök és Pálffy
Tamás TDM-menedzser (lásd a jobb oldali képen balra) irányítása alatt.
Németh Sándorra jellemző, hogy mindig nagy hangsúlyt
helyezett az alap-infrastruktúra fejlesztésére, legyen szó akár
az utak minőségéről, akár a csatornázásról vagy egyéb, kevésbé látványos, mégis nagyon fontos dolgokról. Folyamatosak
a kerékpárút-fejlesztések, a slow turizmus jegyében Csepreggel
közösen valósítanak meg hálózatos fejlesztést a térség helyi
termékeire fókuszálva. A következő időszak legnagyobb dobása
pedig az a körülbelül egymilliárd forint támogatástartalmú fejlesztés lesz, melynek keretében megújul a gyógyfürdő melletti
tér, kikerülhet a járműforgalom és felépül a városhoz méltó
látogatóközpont.
Az idegenforgalmi adó terhére minden évben minőségfejlesztési pályázatot írnak ki a magánszálláshelyek számára,

legutóbb már 72-en nyújtottak be igényt eszközbeszerzésekre, minőségi bővítésre és felújításra. A minőségi változás
meghozta az eredményét, növekednek a magánszálláshelyi
vendégéjszakák. A hotelekben és a fürdőben is folyamatosak
a fejlesztések.
Németh Sándor a turizmus szempontjából az összefogást
és a stratégiai gondolkodást tartja a legfontosabbnak. Mint
mondja, ők nem azt fejlesztik, amire pályázati pénzt találnak,
hanem fordítva: haladnak a tervek megvalósításában, és ahol
lehet, keresnek hozzárendelhető pályázati forrásokat. Fontosnak tartja az innovációt, illetve
vallja azt is, hogy egyáltalán nem
szégyen ellesni néhány jó ausztriai példát.
Németh Sándor olyan települést vezet, ahol a helyiek
sem bánják a „turistaáradatot”.
Részben azért, mert az itt élőknek megélhetést biztosít, részben azért, mert a szálláshelyek nagy része Bükfürdő városrészen található, míg Bük nyugodtabb, csendesebb. Ugyanakkor
a TDM-szervezet rendszeresen szervez szemléletformáló programokat a lakosságnak, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekekre.
A polgármester arra a legbüszkébb, hogy sikerült növekedési
pályán tartani a turizmust: az összes vendégéjszakaszám 13%kal nőtt, a befizetett ifa pedig 35%-kal.
Magánemberként is szívesen tölti idejét a településen. Ha turistaként keresné fel, mindenképpen elmenne a fürdőbe, utána
megkóstolna egy finom süteményt a kedvenc cukrászdájában,
és biciklizne egy nagyot a környéken.

„Csak jó alapokra lehet
hatékonyan és színvonalasan
építkezni!”
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