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Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
8360 Keszthely, Fő tér 3. 

 

Tárgy: Beszámoló a 2017. évi turisztikai tapasztalatokról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Goldmark Károly Művelődési Központ, mint a város és a környék legjelentősebb 

rendezvényszervezője – a fenntartói elvárásokhoz igazodva – 2017-ben is kiemelkedő 

feladatának tekintette a megfelelő színvonalú és mennyiségű kulturális és szórakoztató 

program megszervezését és lebonyolítását a városba érkező turisták és a helyi lakosság 

igényeihez és a rendelkezésre álló feltételrendszerhez igazodva.  

 

Intézményünknek a nyári turisztikai főszezonon kívüli programjai - melyek 

többségében a Balaton Színház és a Goldmark Károly Művelődési Központ épületében 

zajlottak -  még jellemzően a helyi lakosság igényeihez igazodtak, de kiváló időtöltést 

biztosítottak a városba látogató turistának is. Bérletes és bérleten kívüli színházi előadásaink, 

tematikus rendezvényeink (pl.: Keszthelyi Esküvő Kiállítás, Nők Hete, Természetgyógyász 

Nap, Magyra Borok Mustrája stb.), valamint ismeretterjesztő előadásaink és családi 

programjaink, komoly- és könnyűzenei koncertjeink és időszaki kiállításaink a turisták 

érdeklődését is számos esetben felkeltették. Visszajelzéseik alapján kijelenthetjük, hogy az 

általunk, a turisztikai főszezonon kívül nyújtott programkínálat is gazdag és változatos volt és 

megfelelő módon szolgálta ki a városba látogatók igényeit.  

Intézményünk a korábbi évekhez hasonlóan a nyári hónapokban most is csak nagyon 

kevés programot szervezett zárt térbe, a Balaton Színház és a művelődési központ épületébe. 

Szabadtéri rendezvényeink helyszíne jellemzően a Balaton-part, illetve a belváros volt, 

célközönségünk pedig kiszélesedett a városba érkező turistákkal.  

A késő tavasztól kora őszig tartó időintervallumban, a turisztikai szempontból is 

kiemelkedő jelentőségű rendezvényeink 2017-ben az alábbiak voltak: 

 

Május 

 

Április 30 - május 1. 

Balaton-part 

BALATONI ÉVADNYITÓ 
A keszthelyi turisztikai szezon 2017-ben is hivatalosan a május 1-i hétvégén megrendezett 

Balatoni Évadnyitó ünnepséggel vette kezdetét. A programsorozat turisztikai szempontból 

nem tekinthető kiemelkedő rendezvénynek, hiszen a látogatók tavaly is inkább a helyi és 

környékbeli lakosság soraiból kerültek ki. Többéves tapasztalatunk az, hogy ebben a tavaszi 

időszakban még nem érdemes többnapos, és ezzel együtt jelentős kiadásokkal járó 

rendezvénysorozatot megszervezni, mivel a közönség jelentős számban jellemzően csak az 

ünnepnapon látogat le a Balaton-partra. A sikeresnek mondható, 2017-es - a fentiek alapján 

már csak kétnaposra tervezett - rendezvény az átlagosnál magasabb látogatószámot produkált, 

melyhez nagyban hozzájárult a kellemes tavaszi időjárás is. A fellépők kiválasztása során 

2. sz. melléklet



2 

 

2017-ben is törekedtünk a változatos kínálatra, egyaránt próbáltunk a fiatalok, és az idősebb 

korosztály ízlésvilágához is igazodni. 

A 2017-es tapasztalatok is azt mutatják, hogy a keszthelyi Balatoni Évadnyitó rendezvény 

jellemzően még mindig a helyi és a környékbeli lakosságot mozgatja meg leginkább. Ezt a 

rendezvényt ismert és rendkívül költséges sztárfellépők meghívásával és komoly 

marketinggel lehetne csak turisztikai szempontból is vonzóvá és még látogatottabbá tenni. 

 

Június 

 

Június 1-5. 

Több helyszínen 

KESZTHELY VÁROS NAPJA – HELIKON 200 – KESZTHELYI KILOMÉTEREK 
A 2017-es jubileumi ünnepi rendezvénysorozatot a korábbi éveknél jóval komolyabb 

előkészítő, egyeztető és szervező munka előzte meg, mivel ezen a pünkösdi hosszú hétvégén 

több kiemelkedő program is zajlott - gyakran párhuzamosan - a városban, lefedve annak 

szinte valamennyi bel- és szabadtéri rendezvényhelyszínét. A pontos és jól szervezett 

előkészítésnek és lebonyolításnak köszönhetően, melynek jelentős része 2017-ben is 

intézményünkre hárult, a rendezvény kiemelkedően jól sikerült mind a protokoll, mind pedig 

a szórakoztató programelemek tekintetében. A változatos programkínálat (kulturális, sport 

stb.) sok turistát is a városba vonzott. 

A pozitív tapasztalatok azt mutatják, hogy a helyi szervezők és közreműködők képesek ilyen 

nagy volumenű, többnapos, több programelemből álló, de költséges rendezvénysorozat 

sikeres megrendezésére, melyekre várhatóan a jövőben csak kivételes, jellemzően 

évfordulós alkalmakkor lesz lehetőség. 

 

Június 24-25. 

Balaton Színház 

SZENT IVÁN NAPOK A BALATONNÁL - MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA – 

KESZTHELYI DALÜNNEP 
Turisztikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű rendezvénye városunknak a Múzeumok 

Éjszakája. A gazdag múzeumi programkínálatot próbáltuk meg gazdagítani a 2017-ben első 

alkalommal, egy külső partnerrel együttműködve megszervezett Szent Iván Napokkal, melyen 

több mint 10 külföldi, amatőr művészeti csoport lépett fel szombaton a Fő téren, és vasárnap - 

az esős idő miatt - már a Balaton Színházban. A rendezvény egy a sétáló utcában lezajlott 

látványos felvonulással vette kezdetét és a Fő térre gasztronómiai kitelepülők is érkeztek. A 

szintén ebben az időszakban megrendezett Keszthelyi Dalünneppel együtt ismét sikerült egy 

turisztikai szempontból is jelentős hétvégi programsort kínálnia a városnak június utolsó 

hétvégéjén. 

A külső partnerrel együttműködve a jövőben is szeretnénk megrendezni ezt a kétnapos, 

rendkívül látványos rendezvényt, mely jó kiegészítő programja lehet a Múzeumok 

Éjszakájának. 

 

Július 

 

Július-augusztus 

Balaton-part, Zenepavilon 

KÜLSŐ SZERVEZÉSŰ ZENEPAVILONI KONCERTEK 
A 2017-es évben is nagy számban érkeztek városunkba olyan külföldi, többségében ifjúsági 

zenekarok, művészeti csoportok, akiknek időről-időre fellépési lehetőséget tudtunk biztosítani 
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a Zenepavilon színpadán. Ezekkel a díjmentes vendégszereplésekkel több főszezoni estén is 

színvonalas programot sikerült biztosítani a turistáknak. 

Az ilyen jellegű megkereséseket intézményünk a jövőben is szívesen fogadja és segíti a 

fellépések megszervezését és technikai lebonyolítását. 

 

Július 7-9. 

Több helyszínen 

KESZTHELYFEST 
A negyedik alkalommal megszervezett KeszthelyFest már vitathatatlanul a nyugat-balatoni 

programkínálat legsikeresebb és legismertebb rendezvényéve volt. A programok tavaly is 

három napon keresztül, péntektől vasárnapig várták az érdeklődőket a késő délutáni, kora esti 

óráktól a belvárosban. A rendezvény alapvető koncepcióján nem változtattak a szervezők, de 

több szempontból is sikerült bővíteni és gazdagítani a rendezvényt. A MOL Nagyon Balaton 

színpad tavaly is az Amazon Ház udvarában, az együttműködést kibővítve immár 5 fiatalos 

zenekarral várta az érdeklődőket. A Fő téri nagyszínpadon most is ismert hazai 

sztárzenekarok adtak koncertet, míg a sétálóutca két kisebb színpadán hagyományosan 

akusztikus és jazz fellépések kerültek megrendezésre. Új helyszínként debütált a Várkert, 

mint „Gyermekliget”, ahol a koraestéken, egy kisebb színpadon gyermekkoncertek, 

bábelőadások, míg körülötte a ligetben játszóházak, és egyéb foglalkoztatók várták a 

legkisebbeket. A rendezvényt több új látványelemmel sikerült gazdagítani (fényfestés, 

sétálóutcai díszkivilágítás, esernyő dekoráció, színpadhátterek stb.) a már hagyományos 

grafikai megjelenések mellett (nagyméretű mesh molinók, zászló fűzérek, logózott lufik, 

logózott fesztiválos borospohár stb.). 

A hagyományos marketingkampány során újdonságként továbbfejlesztett honlappal és 

részletes műsorfüzettel, valamint hagyományosan óriásplakátokkal, rádiós, televíziós és 

internetes hirdetésekkel, plakátokkal, és szórólapokkal próbáltuk elérni a célközönséget. 

A gasztronómiai kínálat 2017-ben is tovább szélesedett, mivel a Bor Összehoz Keszthelyen 

rendezvényre nagyobb számban érkeztek borászatok, illetve a Fő téren már helyet kaptak az 

egyre népszerűbb „street food” képviselői is. Tavaly sajnos a változékony időjárás miatt több 

koncert és programelem elmaradt, de a látógatószám még így is emelkedett a korábbi évekhez 

viszonyítva. A 2017-es rendezvénnyel a szervezőknek sikerült elérniük, hogy a KeszthelyFest 

helyet kapjon a Balaton régió legismertebb és leglátogatottabb rendezvényeinek a sorában. 

A szervezők a rendezvény további fejlődését - a korlátozott térbeni lehetőségek miatt - a 

minőségi kínálat erősítésében (zenei és gasztronómiai vonal), a látványelemek bővítésében, 

újabb művészeti ágak felvonultatásában (pl.: képzőművészet) és a még erőteljesebb 

marketingben látják. 

 

Július 14-16. 

Balaton-part, Zenepavilon 

9. KESZTHELYI FOLKFEST 
A pályázati támogatással megrendezett háromnapos rendezvény a 2017-es évben is sikeresnek 

mondható, bár a fesztivál ideje alatt gyakran fordult elő hűvös idő, így a látógatószám kisebb 

fajta csökkenést mutatott a korábbi évekhez képest. A nemzetiségi zenekarok, tánccsoportok 

fellépései, valamint a késő esti népzenei koncertek, táncházak még így is szép számú belföldi 

és külföldi nézőt vonzottak. A Keszthelyi Folkfest nagyon jól illeszkedik a főszezoni 

tematikus rendezvényeink sorába és pályázati pénzekkel 2018-ban is megrendezésre kerül.  

A jövőben is törekedni kell arra, hogy ez a program megmaradjon többnapos 

rendezvényként. Többlettámogatással, illetve pályázati pénzekkel szerencsés lenne még több 

nemzetiségi táncegyüttest és zenekart meghívni, illetve további külföldi csoportok 

meghívásával nemzetközivé tenni a fesztivált.  
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Július 19-23. 

Balaton-part 

KESZTHELYI SÖRFESZTIVÁL 
A második alkalommal megrendezett sörfesztivál 2017-ben is egy budapesti céggel közös 

szervezésben került megrendezésre. Együttműködési szerződés keretében intézményünk 

tavaly is a fesztivál teljes engedélyezését és a színpadi infrastruktúra biztosítását vállalta, míg 

a szerződéses partner a kitelepülőket, a programokat, a marketinget és a további 

háttérinfrastruktúrát biztosította. A rendezvény egyre ismertebb és népszerűbb, a 

gasztronómiai kínálat tavaly is megfelelő volt, a látogatószám nőtt és a színpadi programok 

kapcsán is tapasztalható volt kis mértékű minőségi előrelépés. 

A fesztivált - a sikeres együttműködést folytatva - a jövőben is közösen, esetlegesen a 

színpadi programok koordinálásának átvételével szeretnénk megszervezni. 

 

Augusztus 

 

Augusztus 2-6. 

Balaton-part, Borutca 

25. ZALAI BORCÉGÉR 
Az ötnapos fesztivál évtizedek óta a keszthelyi turisztikai szezon egyik legrégibb és 

legismertebb rendezvénye. A jellemzően gasztronómia rendezvényt minden este nívós 

színpadi programok, koncertek, utcabálok és kézművesvásár egészítette ki a tavalyi évben is. 

A borfesztivál jobb térelrendezéssel, újabb vendég borházak bevonásával, kellemes 

környezetben, minőségi szolgáltatókkal és élő fellépőkkel várta 2017-ben is a nagyszámú 

érdeklődőt. Anyagi többlettámogatás nélkül sajnos tavaly sem sikerült jelentősebb 

fejlesztéseket megvalósítani a rendezvényben. 

A rendezvény a megrendezéshez szükséges anyagi feltételrendszer biztosításával, 

különösebb tematikai változtatás nélkül, a jövőben is az egyik legkiemelkedőbb nyári 

programja maradhat a városnak. 

 

Augusztus 10-13. 

Balaton-part, Zenepavilon 

FÚVÓS HÉTVÉGE 
Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is megrendezésre került háromnapos rendezvénynek 

most is a Zenepavilon adott otthont. A többségében környékbeli fúvószenekarokat 

felvonultató esti programok tavaly is sikeresek voltak. 

A fellépéseket külső támogatás nélkül, saját finanszírozásban valósítottuk meg, melyekkel 

ismét elértük, hogy a már itt tartózkodó turisták nem maradtak díjmentesen látogatható, 

minőségi szabadtéri program nélkül ezen a főszezoni hétvégén sem. 

 

Augusztus 18-20. 

Fő tér és Balaton-part 

SZENT ISTVÁN ÜNEPPE 
Az állami ünnephez kapcsolódó városi ünnepi események 2017-ben is a Fő téren kerültek 

megrendezésre. A Balaton-parti szórakoztató programok tavaly is teljes mértékben a 

művelődési központ koordinálásával kerültek megrendezésre (kitelepülők, színpadi 

programok, kézművesek stb.). Finanszírozási problémák miatt kiemelkedő fellépők 

meghívására nem nyílott lehetőség, de a zenei közreműködők kiválasztása során sikerült 

olyan ismert, vagy közepesen ismert, de nem kiugróan nagy kiadással járó fellépőket 

leszerződtetni, melyek szép számú érdeklődőt vonzottak a rendezvényre. A Zenepavilon és 
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környéke ezeknek a fellépőknek és az általuk generált közönségnek most is elégségesnek 

bizonyult, a Balaton-part további részein kézművesek és gyermekjátékok kaptak helyet. A 

háromnapos rendezvény látogatottsága, a szombati és vasárnapi szeles és csapadékos időjárás 

miatt jóval alacsonyabb volt, mint azt a korábbi években megszokhattuk. 

Csak jelentősebb anyagi források bevonásával (sztárzenekarok /nagyobb színpaddal és új 

térelrendezéssel/, látványosabb tűzijáték stb.) lehetne ezt a rendezvényt is turisztikai és 

városmarketing szempontból még kiemelkedőbbé tenni, habár elmondható, hogy ebben az 

időszakban a város gyakorlatilag „teltházas”, így kérdéses, hogy érdemes-e a hagyományos 

kereteket és tematikát túllépni. 

 

Szeptember 

 

Szeptember 14-16. 

Balaton Színház 

KESZTHELYI TÁNCPANORÁMA 
2017-ben is megrendezésre került a nagy hagyományokkal rendelkező táncművészeti szemle 

a Nemzeti Táncszínház szervezésében, intézményünk hatékony közreműködésével. A 

háromnapos programban gyermek és felnőtt táncszínházi előadásokkal, kiállítással, 

táncházzal és ismeretterjesztő előadással is találkozhatott a közönség. Ez a különleges 

rendezvény üde színfoltja az éves városi programkínálatnak, egyben a Balaton Színház őszi 

szezonjának rendkívül magas színvonalú nyitóeseménye. 

Pozitívum, hogy az előadások látogatottsága 2017-ben is kiemelkedően magas volt, ezért a 

jövőben akár további napokkal és táncelőadásokkal lenne bővíthető a rendezvény. 

 

December 

 

December 

Fő tér 

ADVENT ÉS KARÁCSONY KESZTHELYEN – KESZTHELYI SZILVESZTER 
Habár ez a rendezvénysorozat már kívül esik a turisztikai szezonon, volumenét és 

népszerűségét tekintve turisztikai szempontból is említésre méltó. 2017-ben városunk adventi-

karácsonyi kínálata tovább gazdagodott. A Fő tér központi szerepe erősödött a városi 

betlehem és az adventi koszorú átköltöztetésével, illetve újabb helyszínek (Festetics-kastély) 

attrakciók, látványelemek és programelemek (szalmabála labirintus, fotópontok, adventi 

menük stb.) kerültek bevonásra és kialakításra. Az adventi vasárnapok programjai tavaly is 

sikeresen zajlottak le, az adventi forgatag elégséges számú gasztronómiai és kézműves 

kitelepülőt vonultatott fel. A művelődési központ által megszervezett és a Keszthelyi 

Turisztikai Egyesület támogatásával megvalósult szilveszteri program is sikeresnek 

mondható, a tanulságok levonásával folytatásra érdemes. 

A 2017-ben lezajlott változtatásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően, valamint a városi 

szilveszter sikeres megvalósításával elmondható, hogy a karácsonyi időszak városi 

programkínálati már turisztikai szempontból is figyelemre méltó. 

 

Összegzés: 
A Goldmark Károly Művelődési Központ 2017-ben is az egyik legfontosabb szerepet 

töltötte be a városba érkező turisták színvonalas programokkal történő ellátásban, a turisztikai 

szezonban és azon kívül egyaránt. A 2017-es nyári, turisztikai főszezonban megszervezett 

programjainkról összeségében elmondható, hogy ismételten sikerült több rendezvény esetében 

is színvonal és látogatószám emelkedést produkálni (pl.: KeszthelyFest, Keszthelyi 

Sörfesztivál, Város Napja), illetve sikeres új rendezvényeket elindítani (pl.: Szent Iván 
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Napok). Mindezt úgy, hogy a többi, hagyományos rendezvényünk színvonala nem csökkent. 

A rendezvények szempontjából is sikeresnek mondható turisztikai szezon köszönhető - 

többek között-  az önkormányzat bizonyos rendezvényekhez hozzárendelt 

többlettámogatásának (Város Napja, KeszthelyFest) és intézményünk sikeres pályázatainak 

(pl.: Folkfeszt). A sikerekhez most is hozzájárult a városi intézményekkel (GESZ, VÜZ Kft., 

múzeumok stb.) megvalósított hatékony együttműködés, valamint a városi civil szervezettek 

kialakított pozitív és gyümölcsöző kapcsolatrendszer.  

A rendezvényekre kitelepülő gasztronómiai vállalkozók és kézművesek, valamint a 

közönség visszajelzései alapján ismét kijelenthető, hogy a Goldmark Károly Művelődési 

Központ által megszervezett 2017-es rendezvénykínálat a korábbi évekhez képest gazdagabb 

és színvonalasabb volt, több látogatót vonzott és a programok jól szervezetten és 

zökkenőmentesen zajlottak. 

 

 

 

         Csengei Ágota 

              igazgató 

Keszthely, 2017. március 9. 


