2012-es Brüsszeli Magyar Bál jótékonysági felajánlásának átadása
Sajtóközlemény
A 2012. évi Brüsszeli Magyar Bál bevételét a szervező arcFAM Egyesület jótékony
célból hátrányos helyzetű gyermekek segítésére ajánlotta fel. A rendezvény a
magyarországi kultúra és hagyományok külföldi népszerűsítésében jelentős szerepet
tölt be és nemzetközi diplomáciai szinten is elismert. Az Európai Parlament, Herman
Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke és José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke valamint Magyarország Köztársasági Elnöke védnökségével
fémjelzett 2012-es bál bevételéből a szervezők a Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek számára szervezett nyári táborához 1 millió forinttal és a Dévai
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gyümölcsöskertjének kerítésépítéséhez fél millió forinttal járulnak hozzá.
A brüsszeli Magyar Bál immár tizenhetedik alkalommal került megrendezésre és évente több
mint ötszáz vendéget vonz. A bál pártfogói és résztvevői Európai Parlamenti képviselők,
Belgiumba akkreditált diplomaták, az Európai Bizottság és Tanács főtisztviselői, a NATO, a
Világbank és más nemzetközi szervezetek vezető beosztású képviselői. A Belgiumban élő
és Magyarország iránt érdeklődő számos magyar és külföldi tagot is magába foglaló,
kulturális rendezvényeket pártoló civil egyesület, az arcFAM asbl vállalta a rendezvény
szervezési feladatait. Dákai Zsuzsanna az arcFAM elnöke elmondta, hogy a szervezet
elkötelezett a magyar kultúra, a zene és a tánc népszerűsítésére, a gasztronómia, borkultúra
bemutatására és Magyarország turisztikai vonzerejének érzékeltetésére. Ezen
elkötelezettsége nem csupán a Magyar Bál szervezésében nyilvánul meg, hanem számos
brüsszeli magyar vonatkozású színházi, gyermek és gasztronómiai program rendezésében
is. Az egyesület elnökasszonya hangsúlyozta, hogy az arcFAM számára kiemelkedő
fontosságú a Magyar Bál, jótékonysági célkitűzése mellett azért is, mert lehetőséget teremt
Magyarország és a magyar kultúra több oldalról való bemutatására. Ennek a
kezdeményezésnek kitűnő példája volt az idei Brüsszeli Magyar Bálon díszvendégként
résztvevő Balatonfüred városának jelenléte. amely a város és vonzáskörzetének kulturális
értékeit, gasztronómiai specialitásait, valamint idegenforgalmi látványosságait ismertette
meg a bál magyar és nemzetközi közönségével.
A magyar gazdasági élet számos szereplője segítette a bál megrendezését. Az esemény
platinum szponzora volt az OTP, az Anna Grand Hotel és a Balatoni Borok Háza. A nagy
nemzetközi láncok, mint a Le Meridien, a Marriott, a Mercure és az Accor mellett arany és
ezüst támogatóként képviseltette magát többek között a BonVino wellness-szálloda, a
Theodora Kékkúti Ásványvíz, a Wizz Air, a Bulyáki Pálinka, a Zselici Méhészet, a Szomor
Szalámi, a Vitabox és az Aquaprofit-cégcsoport.
Az idei bál alkalmával összegyűjtött pénzbeli támogatások ünnepélyes átadására 2012.
június 21-én kerül sor az Európai Parlamentben. Az arcFAM Egyesület felajánlásait Dákai
Zsuzsanna elnök valamint Dr. Pelczné Gáll Ildikó és Sógor Csaba, európai parlamenti
képviselők, az egyesület pártfogói adják át Váradi Gézánénak, a balatonfüredi Gyermekjóléti
Szolgálat igazgatójának és Mészáros Mónika támogatottnak valamint Neszmélyi Athénének,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány brüsszeli képviselőjének.
Az eseményt megtiszteli jelenlétével a 2013 Magyar Bál jótékonysági főpártfogója Dr.
Herczegh Anita, Magyarország Köztársasági elnökének felesége.
További információ:
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