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A 2017-es turisztikai szezon értékelése – kiegészítés az előterjesztéshez
A 2017-es nyári turisztikai szezon ismét eseménydús, programokkal teli időszak
volt Balatonbogláron, a főszezonban sok esetben telítettek voltak a szálláshelyek
(remélhetőleg ez majd az idegenforgalmi adó bevételeken is látszani fog),
népszerűek voltak a rendezvények és a turisztikai attrakciók. A legtöbb szolgáltató
pozitívan értékelte a nyári szezont, régi hagyományainkat megtartottuk, újabb,
nagyobb volumenű eseménnyel idén nem bővült a kínálat. Rendkívüli
népszerűségnek örvendett idén is a Gömbkilátó és a Kalandpark
Évtizedek óta szeretnénk „kitolni” a szezont, mind a tavaszi, mind az őszi
időszakban, ez azonban úgy tűnik, hogy „lehetetlen” vállalkozás (vendéglátó
egységek bezárnak, szállásadók nem fogadnak vendéget, a borászatokat leköti a
szüret, stb.)
Már 2015-ben lépéseket tettünk a város és programjai jobb megjelenésére, színes
és aktuális kiadványaink népszerűek voltak az idelátogatók – és a helyiek –
körében is. Egy húsz oldalas, három nyelvű, színes, igényes prospektus készült
több ezer példányban 2015-ben, bemutatva a város nevezetességeit, turisztikai
attrakcióit, programjait, térképpel, közérdekű információkkal, közszolgáltatásokkal
kiegészítve. A kiadványt a város mintegy húsz pontján találhatták meg a turisták az
utazási irodáktól kezdve, a turisztikai irodán, a könyvtáron át a vendéglátóhelyekig.
Ez a kiadvány igen népszerű volt, a 10 ezer példány idén nyáron elfogyott, így a
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gondolkodhatunk, változtatva kissé a megjelenésen (kevesebb ősz és tél, több
nyár, új fedlap, feliratozások), amelynek jelentős része már el is készült, de a nyár
végén nem volt indokolt egy „kapkodós” újrarendelés.
Már a tavalyi évbenegy egységes kiadványban jelentmeg a város kulturális
kínálata, sporteseményei, gyermek programjai, s ez idén is, hasonló
formában,kelendő volt mind a helyiek,a szállásadók, mind az idelátogatók körében.
Most is egy jó minőségű, A/5-ös, háromnyelvű kiadványt kínálhattunk a
közönségnek. Ebből 5.000 példány készült.
Ezt tavasszal megelőzte a Kikelet, egy A/4-es, leporelló formátumú kiadvány a
tavaszi programokról júniusi előzetessel, ez 2.000 példányban készült. A hasonló
jellegű őszi kiadvány idén nem jelent (kevés volt a program).
Új információs szóróanyagként jelent meg 10.000 példányban a várost bemutató
térkép, számozott látnivalókkal, a hátoldalon közhasznú információkkal, ezt nagyon
keresték a turisták, hiszen jelentős segítséget nyújt a helyi tájékozódásban,
hasznos címek és telefonszámok találhatóak rajta.
Idén is nagy gondot fordítottunk a város média-megjelenésére, marketingre mind
az interneten (honlap, facebook, youtube), mind a nyomtatott sajtóban. A Boglári

Hírekben folyamatosan jelennek meg beszámolók és előzetes információk a
programokról, eseményekről.
Online tekintetében is előreléptünk, a város eseményei, nevezetesebb rendezvényei
frissített formában érhetőek el Balatonboglár youtube felületén, melynek szépen nő
a nézettsége, és a facebook oldalakon is egyre intenzívebben jelenik meg a város.
A júniusban indult facebook oldalnak 700 követője van, és 25-30 ezer heti letöltés
regisztrálható. A városi honlap megújulása másfél év után elindult, ez a szolgáltató
negatív hozzáállása miatt váratott magára. Ettől függetlenül a látogatottságot
tekintve Lellét jóval lehagytuk, Fonyóddal versengve hol a mi, hol az ő weboldaluk
látogatottabb.
A Magyar Turizmus Zrt jóvoltából tv-s spotok és óriásplakátok népszerűsítették a
várost, ez remek megjelenési lehetőség volt.
Szintén a városi marketinget erősítette Boglár 12 fős csapata, amely másodszor
vett részt Siófokon a Nemzeti Regattán, ahol a 2. helyet szereztük meg. Vitorlázógasztro-zenei-standos csapatunk méltón képviselte a várost ezen a jeles
rendezvényen.
Nagy rendezvényeink idén is több ezer, több tízezer látogatót vonzottak, ez a
sorozat a márciusi Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivállalindultés a múlt
hónapban, a szőlőskislaki Töklámpás Fesztivállal zárult. A Pünkösd igen mozgalmas
volt, a MÉTA Fesztivál idén egybeesett a Város Napjával, ekkor avattuk a
Batthyány-emléktáblát, már előtte pénteken fogadtuk német testvérvárosunk
énekkarát, a Concordiát, de ekkor került sor az Aranyhíd találkozóra is a
révfülöpiekkel.
Folytatódott a sor a Balaton átúszással (ami csúszott egy hetet), majd következett
a Parti Pezsgés, amely idén is sok látogatót vonzott, és négynapos rendezvénnyé
nőtt. Ezt követte a továbbra is népszerű Jazz és Bor Fesztiválja, ismét
megrendezésre került a Babel Sound Interaktív Világzenei Fesztivál, de most kisebb
volumenben, nem nyolc helyszínen, hanem a Platánon két helyszínen. Ez a sorozat
a 41. Boglári Szüreti Fesztivál rendezvényeiben csúcsosodott ki. A fesztivált újra
kell(ene) gondolnunk, talán egy másfajta irányba terelni, igényesebb programokkal,
megjelenéssel. Ez egy hosszabb folyamat természetesen, már történtek
megbeszélések, de még sok mindenkivel kell egyeztetni erről a kérdésről. A
fesztivál fontos számunkra, a helyi szállásadóknak, vállalkozóknak, a vendégeknek,
a városnak, de kezdi kinőni fizikai kereteit is, ezért is kell gondolkodni a jövőt
illetőleg.
Emellett ismét örülhettünkszeptemberben a boglári szüreti felvonulásnak és bálnak,
köszönet érte a Boglári Senior Néptánccsoportnak. Itt már többnyire a helyiek
élvezhették a több állomást érintő felvonulást és az esti bált.
Nincs szezonzárás Töklámpás nélkül így volt ez az idén is, remek műsorokban, íz
kavalkádban volt részünk, a helyieken kívül sokan érkeztek a környékről is. Kár,
hogy Fonyódon is pont ezen a napon szerveztek tökfesztivált… Ezt (is) egyeztetni
kell a jövőben!
De közben is zajlottak hagyományos rendezvényeink, mint pl. a Szent Iván Napi
Tűzugrás, a halászléfőző verseny, hagyományos tenisz versenyek, strandkézilabda
kupák, a Jankovich-telep Napja, lecsófőző verseny.
A két évvel ezelőtt színre lépő KULTKIKÖTŐ idén is számos, színvonalas programot
kínált mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek, mind a könnyebb, mind a
komolyabb műfajokat kedvelőknek. A városi kiállítóhelyek és a Múzeumhajó
számos kiállítása szintén látogatók százait vonzotta.

Új esemény volt az idén először megrendezésre kerülő Kislak Napja rendezvény
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Igényes kiállítással, gyermekeknek szóló
rajzversennyel, játszóházzal, közös sütéssel-főzéssel-borkóstolóval, helyi művészeti
csoportok színes műsorával, táncházzal és esti táncos mulatsággal. Jövőre bízunk a
helyiek nagyobb érdeklődésében. Köszönet az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület
tagjainak a szervezésért.
Szintén először élvezhettük a Nyitott templomi esték kétnapos rendezvényét,
valamint felavatásra került a Luther tér is az evangélikus templom előtt a
Reformáció 500 emlékévnek köszönhetően.
Népszerű volt a Borudvar, a kiváló helyi borászatok és borok, valamint a kellemes
környezet is ezt segítik. Korábban (saját finanszírozásban) változatos programokat
kínáltak a vendégeknek, ezzel is színesítve a város kulturális pezsgő életét, idén
azonban (és már tavaly is sajnos) – félve a további támadásoktól és feljelentésektől
– elmaradtak a zenés esték, a kulturált borfogyasztást kísérő rendezvények. Úgy
gondolom, ez a látogatottságon is meglátszott, és továbbra sem tart nyitva több
napon át minden borász, megsértve ezzel a szerződésben foglaltakat, rontva a
Borudvar képét. Kulturált fogyasztás, a záróra betartása jellemezte a Borudvar
működését – idén nem is volt konfliktus a környékbeliekkel. Sokan örültek volna
még a szeptember elejei nyitva tartásnak.
Testvérvárosi kapcsolataink
Balatonboglár Városnak öt testvérvárosa van, sajnos az ötből kettő, az ausztriai
Loosdorf és az olaszországi Ormelle testvérvárosok nem reagálnak meghívásainkra,
megkereséseinkre, 2011 (Boglár 800 éves) óta nem jelentkeznek.
Két intenzív testvérvárosunk a németországi Bönnigheim, és a horvátországi
Kalinovac, küldöttségeik rendszeresen meglátogatnak minket jeles ünnepeinken,
fesztiváljainkon, és ezt – ha tehetjük - mi is viszonozzuk.
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küldöttségünk,Bönnigheimben idén nem jártunk, ők a Város Napjára érkeztek (és a
már említett Concordia énekkar).
Az erdélyi Szentegyházán régen jártunk, ők sem tudtak minket korábban
meglátogatni (pl. egy napra esett mindkét város napja), de a tavalyi sikeres Gold
Band koncert után idén rock zenekaruk rész vett a Légrádi Antal Tehetségkutató
Rock fesztiválunkon, ahol szép sikert értek el. Bízunk benne, hogy a mi fiataljaink is
hamarosan ellátogathatnak Szentegyházára.
Valamint háromszor is járt küldöttségünk Szentegyházán, februárban a
Farsangtemetésen, júliusban a városnapon, és most októberben is az Őszi Hadjárat
ünnepén.
Programjainkról
Már két évvel ezelőtt is, de idén is megfogalmaztuk azt a vágyunkat, hogy ne
múljon el Balatonbogláron úgy hétvége, hogy nincs valami esemény, rendezvény.
Ezt sikerült is elérnünk – a május végi gyereknaptól (május 26.) a szeptember 23-i
szüreti felvonulásig minden hétvégén volt program Bogláron, sokszor több is, de
hétköznapokon is talált az idelátogató programokat.
Egy kis statisztika: a 2017-es nyári szezonban – Pünkösdtől a Töklámpás
Fesztiválig – 104 rendezvény került megrendezésre, ez az alábbiak szerint oszlott
meg:

- 14 zenei koncert – 4 könnyűzenei, 10 komolyzenei (plusz kb. 65 koncert a
fesztiválokon!!)
- 34 színházi előadás – 12 felnőtt, 15 gyermek színházi produkció (KultKikötő), 7
kertmozi
- 11 kiállítás megnyitó (Kápolnák, Pincetárlat, Műemlékhajó)
- 7 nagyobb, komplex rendezvény (fesztiválok, sportrendezvények, kulturális
események)
- 22 gyermekprogram (játszóház, kézműves- és mese foglalkozások, néptánc,
artista bemutató)
- 10 sportesemény (tenisz, strandkézi, frizbi)
- 6egyéb (családi nap, emlékverseny, művészeti tábor, táncbemutató)
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megfelelőlátogatottságához fontos az egyeztetés intézményeink között,de össze
kell hangolnunk a kínálatot (legalább a három város, Lelle, Fonyód és Boglár
között, de szerencsésebb lenne 30-40 km-es körzetben megtenni ezt). Fontos,
hogy nagy és jelentős események ne üssék egymást (fesztiválok, nagy koncertek,
tökös rendezvény, színház stb...).
Úgy gondolom, az adatok bizakodásra adnak okot, célul kell kitűznünk a jelenlegi
kínálat megtartását, ennek bővítését, az új kezdeményezések és még újabbak
támogatását.
Köszönöm a segítségét minden rendezvényszervezőnek, civil szervezetnek, a
turisztikai piac szereplőinek, a kiadványszerkesztésben tevékenykedőknek, a
hivatal és a Varga Béla Kulturális Központdolgozóinak, s minden segítőnknek, akik
részt vettek rendezvényeink sikeres lebonyolításában.
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