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tematikus melléklet

A Balatoni álommelót – azaz a két hónapnyi hivatásos nyaralói állást a Magyar Turisztikai 
Ügynökség hirdette meg, hogy a Balaton strandokon kívüli látnivalóit egy bennfentes hiteles-
ségével népszerűsítse. 
Deli Kittit, a 24 éves egyetemistát félezernél is több jelentkező közül választották ki az 
álomállásra. A szerencsés hivatásos turistaként természetesen megosztja élményeit: 
blogbejegyzések, kisvideók, instagram fotók formájában tudjuk követni.  Ami egészen izgal-
mas feladat, mert hol vitorlással szeli a tavat, hol megmássza a Gömb-kilátót, újhullámos 
éttermet tesztel, kerékpározik, borászt látogat, majd a naplementében gyönyörködik a plázson. 
„Nekem a Balaton nem csupán egy leeresztett gumimatrac a garázs végében. Számomra 
hatalmas akkor is, amikor hőségriadóban az erdős részein barangolok vagy kajakkal a víz 
közepéig evezek. Akkor is, amikor háborog a zöldes vize, és akkor is, amikor idillien fénylik 
rajta az aranyhíd. Szeretném megmutatni az ezerarcú Balatont: azt is, ami gyerekkorom óta 
elkísér, és azt is, ami még számomra is rejtély” – vallja Kitti.  A tősgyökeres balatoni lánytól azt 
is megtudhatjuk, hogy Magyarország legfi atalabb amfi teátruma Alsóörsön épült, vagy hogy 
ki ölte meg Heltai Károlyt a füredi kaszinóban.  Utánajárt annak, miről mesél Miklós bácsi, a 
keszthelyi kastély legendás idegenvezetője, vagy hol van az a pici borászat, ahol sorban állnak 
a Michelin-csillagos éttermek is. 

Varga-Dani Barbara, az ügynökség balatoni irodájának 
vezetője szerint a Balaton sokkal több látnivalót, programot 
nyújtana látogatóinak, ha valóban megismernék az olyan 
újdonságokat, mint a balatonföldvári hajó alakú kilátó, a hekk 
sültet beach foodra cserélnék, és a szőlőben fröccsöznének a 
Balatoni Kör borászaival. 
„Szeretnénk megmutatni, hogy milyen sokszínű a Balaton, 
ahová nyáron feltétlenül érdemes elutazni, és kiemelni azokat 
a lehetőségeket, amelyek egész éven át, de tavasztól őszig 
mindenképpen várják a vendégeket”.  

Azért nem maradnak ki természetesen a strandok sem, hiszen 
számtalan újdonságot kell bemutatni ebből a műfajból is, mint 
a két fun beach park a már ránézésre is izgalmas, felfújható 
elemeivel.  Sőt, nagy hangsúlyt kap a vízi közlekedés, a vitor-
lázás és az extrémebb vízi eszközök is, mint a vízisí vagy a 
SUP, hiszen ezek korántsem olyan elérhetetlenek, ahogy azt 
általánosságban az emberek gondolják. 
Érdemes tehát követni Kitti kalandjait és megismerni az igazi 
Balatont az itthonabalatonon.blog.hu oldalon. 
Jelszó #gyereabalatonra   

60 nap instant Balaton-élményt követhetünk végig az idei nyár száguldó riporterével, 
a szemtelenül fi atal Deli Kittivel, aki 600 km-t utazik autóval, kerékpárral és hajón. 25 
programszervezővel, múzeumi igazgatóval, vendéglátóssal, borásszal készít interjút, és 
keresztül-kasul feltérképezi a Balaton mindkét partjának újdonságait. 

AZ IDEI NYÁR SZLOGENJE: 
GYERE A BALATONRA!

A MELLÉKLET TÁMOGATÓJA A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
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