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A M E G Y E KULTURÁLIS KÍNÁLATA ÜDÜLŐ VENDÉGEKNEK 
A statisztikai adatok szerint az ország turisztikai forgalmának 

13-14 százaléka Veszprém megyében bonyolódik. S ennek is 
többsége a július utolsó hetétől augusztus utolsó hetének kezde
téig tartó, 3-4 hetes főszezonban. A '80-as évek végéig elég volt, 
ha sütött a nap, felmelegedett a víz, jöttek a vendégek belföldről 
és a határokon túlról egyaránt. A keleti vendégkör eltűnése, a 
nyugati vendégek számának radikális csökkenése azonban egyre 
erősebben jelezte az érintetteknek, hogy a korábbinál többet kell 
tenni a forgalom növeléséért. Egyik ilyen terület a szabadidős 
rendezvények számának gyarapítása, minőségük javítása. 

A z alábbiakban a rendezvények címe, helye, időpontja sze
rint azt próbáljuk vizsgálni, mikor, milyen kulturális kínálatból 
válogathatnak a vendégek Veszprém megyében illetve a Balaton 
északi partján. A vizsgálódás alapját a megyei önkormányzat 
támogatásával kiadott Szabadidő című műsorfüzet adta, amely
ben a tervezett rendezvények mintegy 90 százaléka helyet kapott. 

M i v e l a téma sokszínűsége, illetve a részletes adatok hiánya 
miatt nincs mód egyértelmű kategóriák felállítására, erre nem 
is törekedtünk. A több műfajt ötvöző egynapos komplex prog
ramokat egyetlen rendezvényként vettük számba, ugyanakkor a 
több napon át tartó programok minden egyes napja önálló 
rendezvényként jelenik meg az adatok között. A rendezvények 
közé csak akkor számítottuk be az augusztus 20-i ünnepi meg
emlékezéseket, ha azokat önálló kulturális program kísérte. 

A kiadvány szerint 1998. június 1. és augusztus 24. között 
457 rendezvényt hirdettek meg a szervezők a megyében, 39-el 
kevesebbet, mint egy évvel korábban. 1997-ben a programok 
79 százalékának, 393 rendezvénynek a Balaton-Veszprém-
Tapolca által határolt terület volt a helyszíne, 1998-ban az 
északi régió 21-ről 30 százalékra emelte részesedését. Ez részben 
a balatoni programok számának csökkenésével, illetve a 
Kapolcs környéki Művészetek Völgye program bőségesebb 
kínálatával magyarázható. 

A javulás ellenére az idén is megállapíthatjuk, hogy a T a 
polca-Veszprémi úttól északra eső településeken a nyáron 
szabadságra mennek a hivatásos műsorszervezők. Tavaly a nyár 
egy-egy szakaszában Sümeg és Pápa jelentette a kivételt, az 
idén a kapolcsi térség mellett Várpalota is felzárkózott, sőt az 
utóbbi 25 programmal illetve programnappal jelentősen meg
előzte Sümeget és Pápát is az aktivitásban. (1. ábra) 
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1. ábra. A rendezvények megoszlása a megye két régiója között 1997 és 
1998 nyarán 

A rendezvények többségének mindkét évben néhány bala
toni település és Veszprém adott otthont. A z idén jelentős 
változásként könyvelhetjük el, hogy a csúcsokat tartó Füreden, 
Tihanyban, Almádiban visszaesett a rendezvények száma, mi 

közben Veszprém a korábbi negyedik helyéről az élre tört, és a 
tavaly gyengén szereplő Badacsonytomaj is felzárkózott a na
gyokhoz. (2. ábra) 
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2. ábra. A rendezvények megoszlása egyes települések között 1997 és 1998 
nyarán 

A múlt évben 5,8, az idén 5,4 rendezvény esett egy napra 
átlagosan a nyári hónapokban. Ez az átlag azonban mindkét 
nyáron nagyon eltérő időszakokat fogott össze. Tavaly többször 
is volt olyan nap - főleg júniusban - , amikor egyetlen rendez
vényt sem találhattak az érdeklődők, ugyanakkor egy-egy július 
végi vagy augusztusi napon a választás okozott gondot a sok 
rendezvény miatt. 

A z idei évben a kevesebb program nem eredményezett 
ennyire szélsőséges helyzeteket. De talán mélyebb következte
tések levonására is okot ad az a tény, hogy a legtöbb rendez
vény - összesen 26 - a július 24—25-1, pénteki, szombati napra 
esett. Miközben az igazi főszezon csak egy nappal később, július 
26-án, vasárnap kezdődött a szabadságos német vendégsereg 
megérkezésével. (3. ábra) 
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3. ábra. A rendezvények eloszlása napok szerint 1998 nyarán 

A rendezvények műfaj szerinti összetételét vizsgálva kide
rül, hogy a komplex programok - falunapok, bornapok, sze
zonnyitó, -záró és más fesztiválok - mellett továbbra is megha
tározó a komolyzenei és a folklórprogramok aránya. 
Ugyanakkor javították tavalyi részesedésüket a turisztikai jelle
gű sportprogramok, a különböző Balaton- és öbölátúszások, 
strandröplabda, futball- és teniszbajnokságok. (4- ábra) 

Más jellegű vizsgálódást igényelne annak tisztázása, hogy a 
Balatonnál üdülő vendégek igényelnek-e annyi komolyabb 
hangvételű programot, amennyit kínálnak nekik. A z t az adott 
műfajú rendezvények száma alapján nyugodtan kimondhatjuk, 
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4. ábra. A rendezvények százalékos megoszlása a fontosabb műfajok szerint 

hogy a legfontosabbnak hirdetett vendégkörnek, a gyerekek
nek nem sok önálló műsor termett a nyáron. S hasonlóan 
kisemmizettek voltak a tizenéves fiatalok is. 

A Balaton-parton az idén a korábbinál is több volt a kul 
turális szempontból talán kicsit igénytelenebb, alapvetően 
csak a könnyű szórakozást kereső vendég. A rendezvények 
műfaji összetétele alapján nem kel l nagy bátorság annak k i 

mondásához sem, hogy a műsorszervezők általában nem az 
i lyen vendégkörnek rendezik a kiemelt programokat. A z 
igazán laza üdüléshez valóban illő programok ma még általá
ban hiányoznak. Illetve a vendéglátóhelyek kínálatában 
találunk ilyeneket, sokszor nem a legmegfelelőbb minőség
ben. 

A műsorok szervezőinek érdemes lenne komolyabban vé
giggondolni, hogy a nyári szezon nézőcsúcsát az augusztus 20-i 
füredi tűzijáték több tízezres közönsége jelentette. Ugyancsak 
tízezerre becsülték a közönség létszámát a Művészetek Völgye 
nevű happening legforgalmasabb napjain. A fenti csúcsokat a 
révfülöpi Balaton-átúszás 7000 és a Balatonfüred-Tihany öböl
átúszó viadal 4300 indulója közelítette meg. (Mindkét ese
ménynél jelentős volt a nézők száma is.) 

A rendezvények terület és idő szerinti megoszlása azt jelzi, 
hogy továbbra is hiányzik az egyeztetés a műsorok, illetve szer
vezőik között. A z érintettekben nem tudatosult az sem, hogy az 
üdülővendégnek mindig az az egy vagy két hét a világ, amelyen 
éppen nálunk tartózkodik. Számára ennek az időszaknak min
den napja ünnep - függetlenül a naptár színeitől. 
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