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Õsszel is nyitva tart a Balaton
Holnaptól november 2-ig rendezik meg az országban egyedülálló koncentrált eseménysorozatot a tó partján és a környéken
Halak, vadak, ízletes borok és rengeteg érdekes kulturális program várja az õszi szünetben a Balatonhoz látogatókat. Miután a
tavaszi Nyitott Balaton programsorozat várakozáson felüli sikert aratott, az eredményen felbuzdulva a Balatoni Regionális
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szövetség õsszel
újra meghirdette a régióba invitáló eseményláncolatot Õsszel is
Balaton címmel. Az október 22-tõl november 2-ig tartó, az országban egyedülálló koncentrált kínálatról Fekete Tamással, a
TDM szervezet alelnökével beszélgettünk.
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agyszerû ötlet a Nyitott Balaton, de miért csak most jutott a
szakemberek eszébe, hiszen a turisztikában dolgozók évtizedek óta panaszkodnak a rövid szezon miatt?
– Az eddigi felvetés, amely szerint hosszabbítsuk meg a nyári
szezont, tévesnek bizonyult. Jó
ideje bebizonyosodni látszik, hogy
az idényt nem lehet meghosszabbítani, hiszen a nyári turisztikai
kínálat, ami a fürdõzésre épül, teljesen más elemeket tartalmaz,
mint amit tavasszal vagy õsszel kínálunk azoknak, akiket a Balaton
partjára szeretnénk csábítani. Ha
abban gondolkodunk, hogy mindig az adott évszaknak megfelelõ
turisztikai terméket, programcsomagokat kínáljuk, akkor van esély
a sikerre.
– A tavaszi Nyitott Balaton eseménysorozat valódi siker lett. Milyen benyomásokkal gazdagodtak?
– Nagyon jó tapasztalatokat
gyûjtöttünk: egyrészt az ötletet
óriási lelkesedés fogadta a vállalkozói szféra oldaláról, sokan azt
mondták: végre történik valami!
Új elvek mentén igyekeztünk a tavaszi programokat összeállítani.
Azt fogalmaztuk meg, hogy nekünk a balatoni életérzést kell átadnunk a turistáknak. A siker
meglátszik a résztvevõk számán
is, hiszen mintegy négyszáz vállalkozás csatlakozott a Nyitott Balatonhoz, és általuk több száz program valósult meg. A hatalmas öszszefogással remélhetõleg végleg
sikerült lerombolni az északi
part–déli part kérdését, és a jövõben mindannyian egységes balatoni régióban gondolkodunk.
– A tóhoz látogatók mire voltak
igazán nyitottak, mi érdekelte a turistákat leginkább?
– A programok java az aktív
turizmus köré épült, ami rendkívül jó visszhangra talált a látogatók körében. Abból indultunk ki,
hogy télen az emberek be vannak
zárva az épületekbe, egy ilyen
hosszú idõszak után bizonyára
szeretnének kitörni, mozogni.
Nem meglepõ, ha az átmozgató
foglalkozások, a vezetett kerékpáros és gyalogos túrák is népszerûek lettek, különösen kedvelték a
turisták a kõröshegyi völgyhíd túrát, amely során az építmény belsejében tehettek látogatást, vagy a
Balatonfüred intim titkait feltáró
fáklyás sétát. Az azért világosan
látható: a tavaszi szezon felfuttatása hosszú folyamat, nem egy év
alatt jutunk el oda, hogy az emberek már elõre terveznek egy balatoni kirándulással a tavaszi vagy
õszi szünetben.
– Akadt olyan eleme a programsorozatnak, amely hagyományt teremthet?
– Az eseményekhez csatoltunk
néhány olyan elemet, amelyekrõl
úgy véltük, marketingszempontból segíthetik célunkat, ilyen volt
a Balaton fagyija, amelyre rengeteg kreáció érkezett, így a gyõztes
mellett három különdíjat is kiadtunk. Azoknak a fagylaltozóknak,
amelyek jó eredményt értek el,
növekedett a forgalmuk, még
olyan esetre is volt példa, hogy egy
Kaposvárról idelátogató férfi hûtõtáskában vitt kollégáinak a

gyõztes hûs desszertbõl. A jól kitalált programelemek – mint a fagylaltverseny – segítségével a média
is könnyebben rátalált az eseménysorozatra, miközben a Magyar Turizmus Zrt. is biztosított
számunkra megjelenési felületet.
– A szakemberek körében milyen visszhangot váltott ki a tavaszi Nyitott Balaton?
– Nagyon jó visszajelzéseket
kaptunk, a vállalkozók pozitívumként élték meg az eseménysorozatot, és emellett a számok is pozitív
eredményt mutattak. A vállalkozók eltökélték magukat, hogy
nyitva fognak tartani, ami számukra költségekkel fog járni, de
invesztícióként élték meg a lehetõséget, hiszen a jövõjükbe fektettek be, remélhetõleg középtávon
az erõfeszítések megtérülnek és
sikeresek lesznek.
– Vegyük számba azokat az
elemeket, amelyek segíthetnek annak elfeledtetésében, hogy a Balaton augusztus 20-án bezár!
– A Nyitott Balaton és az Õszszel is Balaton éppen ilyenek. Nálunk nem kérdés, mi volt elõbb, a
tyúk vagy a tojás: ha nem kínálunk turisztikai terméket, akkor
minek jöjjenek ide a turisták? Ha
azt szeretnénk, ne csak a nyári
szezon biztosítsa a megélhetést az
ittenieknek, akkor jó minõségû
szolgáltatást kell nyújtanunk!
Csak ez a kitörési lehetõség; szemléletet kell váltani, és szükséges
mindenkinek erejéhez mérten bizonyos üzleti rizikót is vállalni,
másképp nem fog menni!
– Eddig a legtöbb vendéglõs –
talán némiképp fordítva ülve a lovon – úgy vélekedett: kinyitnak, ha
lesznek turisták. Így persze a vendégek szinte mindent zárva találtak. Mivel sikerült elérni, hogy e
rossz szemléleten változtasson a
szakma?
– Ez a fordítva ülés utoljára
több mint ezer esztendeje hozott
sikert számunkra, amikor eleink
Európában kalandozva hátrafelé
nyilaztak, ám az egy taktika része
volt, esetünkben pedig ez egy agyrém. Így nem lehet, nyitva kell tartani, ez egyértelmû! Aki idelátogat, és üres helyeket talál, nem fog
többé visszajönni.
– Akadtak olyanok, akik a tavaszi programok után már nem is
zártak be a nyári szezon kezdetéig?
– Hogyne, többen is. De tudok
mondani olyan balatonföldvári
vendéglõst, aki már jelezte: bár
korábban szeptemberben bezárt,
idén decemberig fogadja a vendégeket a mólónál. Ha minden évben csak páran kezdenek el így
gondolkodni, az már hatalmas
eredmény.
– Az õszi programokat a gasztronómia és a kultúra köré szervezik. Elõbbi némiképp meglepõ, mivel – bár egyre több jó éttermet találni a tó partján – sok bírálat éri a
balatoni vendéglátást.
– Sajnos még mindig vannak
olyan helyek, amelyek, hogy finoman fogalmazzak, nem mûködnek a legoptimálisabban. Igen,
elõfordul, hogy egy lángosért
horrorisztikus összeget kérnek, s
még ehetetlen is, de ilyen vendéglõsök minden turisztikai régióban
találhatók. Másfelõl a vállalkozók
többségének a fejében már nem a

Fekete Tamás: Mindig az adott évszaknak megfelelõ programcsomagokat kell kínálni

gyors meggazdagodás gondolata
jár, helyette szeretnének szolgáltatásukból biztosan megélni. Egyre több olyan vendéglátóegység
mûködik, akár egészen pici helyek
is, amelyek nívós szolgáltatásokat
nyújtanak. Ezekbe az éttermekbe
Budapestrõl is sokan lejárnak. Vagyis nem értek egyet azzal a vélekedéssel, hogy rossz a balatoni
gasztronómia színvonala. A média sokkal elõbb felkapja a negatív
híreket, amelyek pillanatok alatt
szárnyra kapnak, ugyanakkor a jó
hírek sokszor elsikkadnak, például, hogy mennyi kitûnõ borász
dolgozik a Balaton körüli borvidékeken, nem véletlen, hogy az Év
borásza, a Borászok borásza vagy
az Év pincészete cím is több alkalommal kikerült már a tóparti régiókba. Õsszel más az életritmus,
már nem az aktivitás a jellemzõ,
hanem a megnyugvás, a télre készülés, ezért is választottuk vezérmotívumnak a gasztronómiát. Az
õsz a szüretrõl, a betakarításról
szól, lehet kortyolni az új borokat,
megízlelni az új termékeket, szerettük volna a kitûnõ balatoni ételeket és italokat is megismertetni
a közönséggel.
– Az október 22-én kezdõdõ
eseménysorozathoz hány szállásés vendéglátóhely csatlakozott?

Mennyi program várja a balatoni
régiót választókat?
– Eddig 170 szálláshely, 63
vendéglátóhely, 30 pince vagy borászat csatlakozott az Õsszel is Balaton eseményeihez, és több mint
kétszáz, jórészt ingyenes programmal várjuk az õszi szünetben a
Balatonhoz érkezõket.
– Mire számíthatnak a borkedvelõk, ínyencek, a kultúrát
kedvelõk?
– Az országos hírû borászatok
mellett sok olyan kis pince is várja
a vendégeket, amelyek eddig csak
helyben voltak ismertek. Emellett
Keszthelyen hajón lehet majd bort
kóstolni, Gyenesdiáson kinyitják
az 1644-ben épített mûemlék
Darnay pincét. Kötcsén – amely
méltán híres a zamatos dél-balatoni borairól – pedig négy pince
fogott össze: aki bejelentkezik
hozzájuk, lovas kocsival látogathatja végig a termelõket; a vendégek még egy térképes applikációt
is letölthetnek okostelefonjaikra,
de a pincék készültek bortotóval,
és aki jól kitölti, a balatonföldvári
turisztikai egyesületnél ajándékcsomagot kap. Fontos kritériuma
az Õsszel is Balaton eseményeinek, hogy a csatlakozó tagszervezeteink, összefogva a szolgáltatókkal, ingyenes transzfert szervez-
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nek a borkedvelõknek – így senkinek nem kell majd lemondania a
kóstolásról azért, mert vezet.
– Milyen specialitások várják
azokat, akik szeretnének egy jót
vacsorázni?
– A gourmet-kat a balatoni halakkal, vadakkal és speciális ételekkel várjuk. Több helyen fogadják a vendégeket õszi menüvel, Alsóörsön disznóvágást, míg Szigligeten süllõfesztivált rendeznek.
Emellett kértük a vendéglátóhelyeket, kutassanak fel a vidékre
jellemzõ, elfeledett recepteket, így
például Fonyódon meg lehet majd
kóstolni a petyeket, ami egy speciális hallé.
– Hogy juthatnak a vendéglátóhelyek balatoni halhoz, ha nem
lehet a tóban halászni, a horgászok pedig nem adhatják el zsákmányukat?
– Róka fogta csuka helyzet ez,
de mi úgy véljük, az is balatoni
hal, amit a tó vízgyûjtõ területén, a
tó melléki halastavakban tenyésztenek. Ezekben a tavakban szinte
balatoni „körülményeket” biztosítanak a gazdálkodók, ezáltal a halak íze kitûnõ.
– A Balatont csodálatos környezet öleli körül, a természet szerelmeseit is várják egyedi lehetõségek?

– Rengeteg tanösvény, túra- és
kerékpárút hálózza be a Balaton
környékét, sok száz kilométerrõl
beszélünk. Az aktív élményekre
vágyók végigjárhatják a védett
présházakhoz kalauzoló Bokroshegyi túrát, Balatongyörök erdeiben kincskeresõ kirándulás várja
a bakancsosokat.
– A kultúrára szomjazók milyen különlegességekkel számolhatnak?
– Unikális, hogy a Balaton körül több helyen is a tóhoz kapcsolódó régi magyar filmeket vetítenek majd, amit a welovebalaton.hu csapatának köszönhet a
közönség. A keszthelyi Balaton
Múzeumban szép természetfilmeket tekinthetnek meg az idelátogatók, máshol Ötvös Csöpi vagy
Liliomfi kalandjain szórakozhatnak. Siófok Kálmán Imrét népszerûsíti, rendeznek operett-elõadásokat, megkóstolhatók lesznek a
zeneszerzõ kedvenc ételei, még
kedvenc tortája is. Balatonföldváron nyomozós városismereti túrán vehetnek részt a bátrabbak,
amelyen Heltai Károly gyilkosának eredhetnek nyomába, a túra
ideje alatt pedig észrevétlen megismerik a csodás kisváros századfordulós villáit. Számos múzeum
tart hosszabban, akár 23 óráig is
nyitva, sok helyen várják a gyereket színvonalas programokkal,
Balatonszárszón csokoládékiállítás és -gyártás lesz a József Attila
Múzeumban, szintén Szárszón az
állatsimogató várja különleges
programokkal a legkisebbeket,
máshol az õsz terményeibõl, gesztenyébõl, kukoricából lehet majd
tárgyakat készíteni.
– A szálláshelyek milyen akcióval kapcsolódtak az Õsszel is Balatonhoz?
– Arra kértük a szállásadókat,
hogy olyan csomagokat állítsanak
össze, amelyek tartalmaznak
gasztronómiai programokat, illetve ha nem tudnak e kezdeményezéshez csatlakozni, akkor úgy
alakítsák kínálatukat, hogy a félpanzió reggelit és ebédet jelentsen, hogy a turisták eljuthassanak
az esti boros kirándulásokra, vacsorákra.
– Állnak egyéb hasznos szolgáltatások is a turisták rendelkezésére?
– A Balatoni Hajózási Zrt.
Keszthelyen, Siófokon és Balatonfüreden újraindítja a sétahajójáratokat. A vízi közlekedés mellett a
MÁV-Start szolgáltatásait is kedvezményesen lehet igénybe venni.
A balatonfenyvesi kisvasúton
ugyancsak térítésmentesen lehet
kerékpárt szállítani a két hét során. A turistákat különbözõ borkártyák és kuponok is várják
majd, amelyeket a pincészetekben
lehet ízletes nedûkre beváltani, kiosztásukban szintén a MÁV segít.
– Mi lesz az eseménysorozat végeztével, télre is „kinyit” a tó? Elérhetõ egyáltalán, hogy négy évszakossá váljon a régió?
– A téli programsorozatban
azért nem gondolkodunk, mert
arra az idõszakra egyelõre nem tudunk biztosan terméket felfûzni.
Csodálatos lenne, ha tudnánk,
hogy a Balaton minden évben egy
adott idõszakban biztosan befagy,
de ez nagyon bizonytalan tényezõ.
Ugyanakkor az utóbbi idõben rengeteg olyan fejlesztés történt a Balaton környékén, amelyek segítségével az ország egyik legfejlettebb
turisztikai régiójává avatta a Balatont, így télen is sok szálláshely
várja a turistákat. Ettõl függetlenül gondolkodunk rajta, milyen
turisztikai terméket lehetne a téli
Balatonra felépíteni.

