Javaslat a Balaton Díjra: a Balatoni Nyár című műsor és szerkesztősége
A Balatoni Nyár, mint televíziós műsor már évek óta minden nyáron, 10 héten keresztül
Révfülöpről népszerűsíti a Balatont. Véleményem szerint nincs még egy ilyen műsor, amely
ekkora teret biztosít az országhatárokon belül és kívül is egyaránt a Balatonnak.
A műsor fontos missziója, hogy bemutassa a Balaton-parti településeket, azok
különlegességeit, szokásait és kulturális programjait. Az utóbbi években már a Balaton
vonzáskörzetében található települések megismerésére is kiszélesedett a műsor témája, amely
még több színt vitt az adásokba. Minden nap más-más település áll a műsor középpontjában,
így a nyári időszak alkalmas arra, hogy a nézők körbejárhassák a teljes Balatont és környékét,
illetve megismerkedhessenek a magyar tenger és vonzáskörzete rejtett kincseivel,
fesztiváljaival, rendezvényeivel. Ezek az ajánlások a célcsoportok sokszínűségét is
figyelembe veszik, így legyen szó családi nyaralásról vagy egy baráti fesztiválozásról,
mindenkinek remek program-, sport vagy gasztronómiai lehetőségeket kínál a műsor.
Véleményem szerint a szóban forgó díj odaítélése során figyelemmel kell kísérni azt is, hogy
a Balaton szempontjából pozitív hatásokat megőrizzük, visszajelzést adjunk és folytatásra
bíztassuk az érintetteket.
A műsor komoly értékének tartom, hogy tudatosítja a nézőkkel, hogy a Balaton régió, nem
csak turisztikai célpont, hanem itt egész évben élnek emberek. Az itt élő hétköznapi embert
megszólítva mutatja be a régiónknak azon elemeit, melyek az Ő számukra is értéket
képviselnek, fontosak és esetleg a mindennapjaik, ünnepeik része. Így akár legyen szó egy
helyi személy által bemutatott specialitásról, amely megismerteti a TV nézőt a régió
gasztronómiai jellegzetességeivel, de a rá épülő fesztivál, gasztronómia rendezvény pedig már
idecsalogatja a nézőt és turistát „alkot” belőle.
A szerkesztők több aspektusból is bemutatják a régiónkat. Ennek egyik fontos eleme
egyrészről, amikor ismert és elismert emberekkel folytatott beszélgetések során az emlékeik,
kötődéseik megismertetésével teszik emberközelivé térségünket. Másrészről pedig a műsor
olyan helyi, tehetséges személyeket – nagyrészt fiatalokat - is bemutat, akik a jövőben még
közismertté válhatnak.
Az előzőekben felsorolt műsorelemek összessége ad egy olyan egységet, mely
eredményeképpen tudott olyan elismertséget szerezni a műsornak és ezzel párhuzamosam a
régiónak is mely azt eredményezte a Balaton Díj odaítélését.
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