Balaton Csavargőzös Műemlékhajó
2017 – turisztikai beszámoló
A Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület (BHKE) vállalt céljai:
A múlt hagyományain alapuló, folyamatosan fejlődő és alakuló balatoni hajós kultúra értékeinek
kutatása, fejlesztése és terjesztése. Balatoni, hajózási kötődésű képző- és társművészeti munkák
kutatása, feldolgozása, szervezése, kiállítása, kiadványok készítése. Régi hajózási emlékek,
relikviák gyűjtése, megőrzése, kiállítása.
Az egyesület működteti és fejleszti Balatonbogláron a Balaton Csavargőzös Műemlékhajót.
Együttműködik a műemlékhajót és annak kapcsolt tevékenységeit üzemeltető szervezetekkel, a
várossal, mint tulajdonossal és más civil szervezetekkel. Az összegyűjtött és feldolgozott
anyagokból kiadványokat készít, kiállításokat és oktatásokat szervez gyerekek és felnőttek részére.
Ezzel is igyekszik minél szélesebb körben terjeszteni, népszerűsíteni a balatoni hajós kultúra
eredményeit, a Balaton Csavargőzös értékeit, az ügy érdekébe bekapcsolni más érintett
szervezeteket.
2017 -ben is állandó kiállítás és események mellett, több időszaki kiállítást, fesztiváli, kulturális
programokat szerveztünk, népszerűsítve Boglárt és a Műemlékhajót.
A fizetős és ingyenes látogatók száma az állandó és időszaki kiállításokon: 10 600 fő
A fesztivál programok látogatóit nem számoltuk.
A tavalyi évhez képest csökkent a múzeum látogatóinak száma, melynek okát a pályázati
kötelezettségből fakadóan az évek óta állandó kiállítási installáció adja. Ezen sajnos a folyamatosan
változó időszaki kiállítások sem tudnak változtatni. Ezért van, hogy addig amíg az időszaki
kiállítások és fesztiváli rendezvények látogatottsága nő, a Csavargőzös látogatottsága csökken.
Ezen a pályázati idő lejárását követő teljes arculat és jelentős tartalom változtatás fog változtatni.
Addig is egyéb rendezvényeink színvonalas és tartalmas, különleges szervezésével igyekszünk
tartani az érdeklődést kulturális szolgáltatásaink, a Balaton Csavargőzös Műemlékhajó iránt.
Munkánk kezdete óta, folyamatos fejlesztésekkel, programokkal sikerült országosan ismerté és
népszerűvé tenni Balatonbogláron a Balaton Csavargőzös Műemlékhajót és létesítményeit, itt a
Kikötő negyedben. Ma már számolnak vele, sajtója állandó és kiváló. Szakmai körökből is nagy a
rajongó és segítő tábora.
Szezon nyitó ünnepsége és a visszatérő rendezvény sorozatok, minden évben több száz hajóst és
hajózást kedvelő embert hoz össze az ország számos részéről, itt Bogláron.
A hajó múltjához híven, hidat építettünk a két part között és ezt a jövőben is szándékunk folytatni.
2017 -re tervezett programjainkat többségében sikeresen megvalósítanunk, egy visszatérő
rendezvényük a rossz idő miatt elmaradt és nem tudtuk ebben az évben pótolni.

Megvalósult rendezvények:
Balaton Csavargőzös Fesztivál-sorozat
Programok 2017
Az idén 145 éves Balaton Csavargőzös Műemlékhajó ünnepi programokkal várta kedves
látogatóit április 22-től.
Április
22. 11:00 Szezonnyitó
Június
10. 11:00 Boglárt álmodom – Balaton bélyeg kiállítás (a Csavargőzös ritka bélyege)
Július
08. 11:00 III. Balatoni stégek és fürdőházak – kiállítás/sorozat
15. 11:00 Csónakmotor kiállítás
22. 11:00 Gőzhajók – VI. gyermekrajz kiállítás
29. 11:00 Kiállítás stégen és vízen...
Augusztus
05. 11:00 Balatoni gőzhajók – kiállítás sorozat
12. 11:00 Gőzhajók a Balatonon IV. Gőzhajó Találkozó - a kedvezőtlen, viharos időjárás miatt
nem kerül megrendezésre
Szeptember
10.

11:00 Csavargőzös ősznyitó

Október
21. 11:00 Szezon záró
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