Előterjesztés
a Balatoni Szövetség 2018. március 14.-én tartandó közgyűlésére.

9. Napirend.
Felhívás a „Balaton napja” programsorozathoz való csatlakozásra.
A Balaton napja először négy éve strandszezon-nyitó gasztro piknikként lett megrendezve.
A rendezvény létrejöttét a Balatoni Kör, a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Balatoni
Szövetség egyaránt támogatta.
A Balaton Napja a balatoni összetartozás ünnepe, egyben a strandszezon ünnepélyes
nyitánya is volt eredetileg. Minden évben azon a májusi, vagy júniusi szombaton tartották,
amikor a Balaton hőmérséklete elérte vagy meghaladta a 20 fokot. A rendezvény legfőbb
turisztikai üzenete az volt, hogy a Balaton előbb melegszik fel, és válik alkalmassá
fürdőzésre, mint a tenger, élvezze aki csak tudja már az előszezonban is.
A koreográfia szerint minden strandon ugyanakkor és lehetőleg ugyanúgy nyitják meg
ünnepélyesen a strandszezont: tóba-futó versennyel, melynek ugyanabban az időpontban,
mindenütt egyszerre van a startja (másodfokú viharjelzés esetén ez elmarad!), majd
körbekoccintás a BalatonBorral vagy más helyi nedűvel, amivel kezdetét veszi a strandpiknik,
majd este akár tábortűz, zenés szabadtéri buli lehet a folytatás. A csatlakozó települések a saját
adottságaiknak és lehetőségeiknek függvényében különböző színes programokkal tehetik
vonzóvá az eseményt.
A Balatoni Szövetség elnöksége 2017.-ben, Hegymagason megtartott ülésén úgy döntött,
hogy a rendezvényt egy fix időpontban, függetlenül az időjárási viszonyokra kell
megrendezni, mert csak ebben az esetben válik tervezhetővé az esemény. A javaslat szerint
2018. évben a Balaton napja a Pünkösd utáni első szombat, vagyis május 26. lenne. Ezen
a napon a balatoni strandok kinyitnak – egyenlőre nem fizetős üzemben-, a vizesblokkok
használhatóak, a strandi büfék is üzemelnek. Jó idő esetén szabadtéri programok –részben
az előző évekhez hasonlóan-, rossz idő esetén esőhelyszínen más programok rendezésével
hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a Balaton eső esetén is tartogat programokat, rácáfolva
az általános vélekedésre, ami miatt esőben kiürül a tópart és sokszor elutaznak a vendégek.
A rendezvényre már jelentkezett jó pár önkormányzat, betéve a programot az éves
rendezvény naptárába. Kérünk minden települést, hogy lehetősége szerint csatlakozzon a
kezdeményezéshez, hiszen akkor van igazán hírértéke a kezdeményezésnek, ha minél több
résztvevője van.
Balatonfüred, 2018. február 28.
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