2012-es Brüsszeli Magyar Bál - Sajtóközlemény
Balatonfüred volt elsőként a díszvendég az idén 17-ik alkalommal megrendezett
'Tánclépésekkel Európában' Brüsszeli Magyar Bálon. A Bál védnöki tisztét, amelyen
több mint 500-an vettek részt, Schmitt Pál köztársasági elnök mellett, az Európai
Parlament, Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke és José Manuel Barroso,
az Európai Bizottság elnöke vállalták. A rendezvény jótékonysági célkitűzését, a
hátrányos helyzetű gyermekek megsegítését, Schmittné Makray Katalin, a bál
főpártfogója, megnyitójában külön is kiemelte.
A kultúra, a vitorlázás és a hagyományőrzés városának fellépése, ahogy dr. Bóka István, a város
polgármestere köszöntőjében Balatonfüredet jellemezte, méltó kezdete volt a magyar városokat
bemutató sorozatnak az Európai Unió központjában. A rendezvényen a magyar kultúra, a zene és a
tánc népszerűsítése, a gasztronómia, vinikultúra bemutatása és Magyarország turisztikai
vonzerejének érzékeltetése állt a központban.
A veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar előadása, amelyen a hagyományos báli tánczene mellett
magyar népzenei motívumok is felhangzottak és a Balatonfüredi reformkori hagyományőrzők
autentikus ruhái és palotás bemutatója nagy sikert arattak a vendégek körében. A BalatonfüredCsopaki borvidéket, a Balaton Borgaléria mutatta be, akik mind a füredi testesebb, tüzesebb, mind a
csopaki visszafogottabb, rafináltabb borokat megismertették a résztvevőkkel. A Bergmann cukrászda
pedig a hagyományos ízvilág mellett, mai magyar természetes alapanyagokból készült
édességkülönlegességekkel jelent meg a bálon. A vendégek, az Anna Grand Hotelben immár 186-szor
megrendezett Anna-bálok hangulatát és hagyományát is megismerhették Frei Nikolett, a 186-ik és
Kocsis Korinna, a 185-ik bál szépe segítségével.
A bálszépek Hampel Katalin divattervező látványokban gazdag és dinamikus divatbemutatóján is
részt vettek. A tervező maga is kapcsolódik Balatonfüred városához, hiszen törzsvendége a
szeptemberi Romantikus Reformkor rendezvénynek. A magyar viseleti hagyományokat ma hordható
divatos formában megjelenítő ruhákat EP képviselők; Pelczné Gáll Ildikó valamint Sógor Csaba
családja is felöltötte. A kortárs magyar képzőművészeti értékekből Panyi Zsuzsi üvegművész adott
ízelítőt kisplasztikáival, melyek ötvözték a hagyományos magyar látványelemeket brüsszeli
motívumokkal. A bál különleges színfoltját adta a székelyföldi huszárok megjelenése.
A brüsszeli magyar bál immár közel 20 éve, évente több száz vendéget vonz és közkedvelt nemcsak
belga körökben, hanem az európai és nemzetközi intézményekben is. A résztvevők nemzetiségek,
köztük Dunamenti uniós államok, és életkorok széles skáláját takarják. Az bál pártfogói és résztvevői
között Európa parlamenti képviselőkkel, Belgiumba akkreditált diplomatákkal, az Európai Bizottság és
a Tanács főtisztviselőivel, a NATO, a Világbank és más nemzetközi szervezetek vezető beosztású
képviselőivel, a belga és a nemzetközi arisztokrácia tagjaival, több multinacionális vállalat európai és
belgiumi igazgatóival valamint más fontos üzletemberekkel is találkozhatunk.
A rendezvény a bevételből jótékony célokat kíván szolgálni, hátrányos helyzetű gyermekek
segítésével. A 2012-es bál bevételéből a szervezők, a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Gyermekjóléti Szolgálatának halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett
nyári táborához és Dévai Szent Ferenc Alapítvány Dózsa György Gyermekotthonának zöldség és
gyümölcsöskerttel való kiegészítéséhez járulnak hozzá.
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 például 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.
Immár már harmadik éve, a Belgiumban élő Magyarország iránt érdeklődő
külföldi tagokat is magában foglaló arcFAM asbl (kulturális rendezvényeket
pártoló civil egyesület) vállalta magára a rendezvény szervezési feladatait.
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