Tisztelt Hölgyem / Uram,
Hagyományainkhoz híven 2011. február 5-én 19.30 órai kezdettel rendezzük meg a

Széchenyi bált,

amely 23., történelmi távlatait tekintve a 94. ünnepi alkalom.
A Bál fővédnöke: Széchenyi Emlékbizottság
Védnökei: Győri Enikő, a Külügyminisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára,
Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke
Barsiné Pataki Etelka, a Duna Stratégia magyar kormánybiztosa
A bál rendezői: Széchenyi Társaság, Danubius Hotel Gellért
Társrendező: Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság
A bál háziasszonya: Varga Edit, a Duna Televízió és az Emlékbizottság ismert személyisége
Az idei Széchenyi-bálon – a legújabb kori bálok kialakult menetrendje szerint – a Magyar
Huszár és Lovas Hagyományőrző Társaság tagjai fogadják a bálozókat.
Valamennyi vendéget egy pohár Törley pezsgővel köszöntünk.
A négyfogásos vacsorát este ½ 8-kor szolgálják fel a szálloda összes termében.
A zenés kíséretről Berki Béla kétszeres nívódíjas prímás és zenekara gondoskodik.
A vacsora menüjével adózunk az EU soros elnökségnek és a Duna Stratégiának, amelyet a
Duna menti országok gasztronómiai hagyományai inspiráltak:
Előétel: Bajor csülökterrin fekete kenyérrel és hagymalekvárral
Leves: Kárpátaljai Borscs leves házi tejfellel
Főétel: Visegrádi töltött borjúszűzpecsenye libamáj habbal
Desszert: Szlovák mézes krémes kandírozott szelídgesztenyével
Báli itallap: a la carte

A vacsora alatt „Stílus és tradíció” címmel Hampel Katalin divatbemutatóját láthatják.
A díszvacsora után 22 órakor a Gellért Fürdő csarnokában csendül fel a Palotás, amely
egyben a bál ünnepélyes megnyitása lesz.
A nyitótáncot a Tápiómente Táncegyüttes adja elő Domján Lajos koreográfus, a Magyar
Kultúra Lovagja vezetésével.
A nyitótáncot a közös keringő követi.
Az est vendégművésze Illényi Katica hegedűvirtuóz, aki 20 perces élőkoncertet ad,
zongorán kísér Bundzik István.
A tánczenét hajnali 3 óráig Pest Party Show Band szolgáltatja
Éjfélkor: Áldomás Monyók József tokaji borával, gróf Széchenyi István emlékére
(minden vendég egy pohár tokajival koccint)
Tombola értékes nyereményekkel
Bálkirálynő választás, a királynő megkoronázása
A vacsora árát is tartalmazó báli belépő 22.000,-- Ft.
Belépőjegyet, illetve asztalt foglalhatnak a Gellért Szálloda éttermi üzletvezetőjénél 2011.
január 5-től (Bősze Éva 889-5437 vagy +36 30 4082037).
***
A Széchenyi bált hagyományosan minden év február első szombatján rendezik meg, története távoli időkre
nyúlik vissza. 1864-ben ezen a napon gyűltek össze gróf Széchenyi István tisztelői, követői, hogy részt vegyenek
az ún. „Széchenyi Lakomán”. Az eseményen Széchenyi munkásságáról emlékeztek meg, illusztris
résztvevőkkel: gróf Apponyi Albert, Beőthy Ákos, Jókai Mór, gróf Károlyi György, gróf Zichy Jenő, Szemere
Miklós, Majláth György. Az első emlékbeszédet Wenckheim Béla tartotta. A lakomára külön serleget készítettek
a következő felirattal: „Borúra derű. Nem halt meg, aki honfitársainak emlékezetében él.”
A hagyomány szerint ennek emlékére éjfélkor minden báli résztvevő tokaji borral koccint.
Az első Széchenyi Bált az Országos Széchenyi Szövetség tartotta 1907. február 1-én a Royal Szállodában. Ezt
követően minden évben megrendezték a Széchenyi bált Budapest legszebb szállodáiban, a Royalban, a
Vigadóban vagy a Ritz-ben. Az 1914-es Ritz-ben megrendezett bált követően többéves szünet után 1921-ben
került sor a következő Széchenyi Bálra, melynek fővédnökségét Izabella és Auguszta királyi hercegasszonyok és
Horthy Miklósné vállalták. Egészen 1940-ig rendeztek Széchenyi bált, amelyet az 1918-tól az újonnan megépült
Gellért Szállodában tartottak.
Több évtized elteltével a Széchenyi Társaság 1989-ben elevenítette fel a hagyományt, és rendezte meg az első
újkori Széchenyi bált ismét a Gellért Szállodában.
Az idei Bál fővédnöke a 2009-ben megalakult Széchenyi Emlékbizottság, amely Gróf Széchenyi István halála
150. évfordulójának tisztelgett. Az Emlékbizottság tagjai között találhatók a Széchenyi Társaság, az Országos
Széchenyi Kör, a Széchenyi Alapítvány, Nagycenk Önkormányzata, valamint a Duna Televízió.
A Bált szervező Széchenyi Társaság kiemelt törekvése a közéleti magatartás javítása. A Társaság tagjai hisznek
abban, hogy visszahozható és széles körben elterjedhet az értékteremtő magatartás. Tudatosítani kívánják azt,
hogy a közélet valamennyi szereplője magatartásával, beszédstílusával bármilyen közéleti és magánéleti
szereplésével közvéleményt formál. Ehhez a törekvéshez Széchenyi István megállapítása legyen az irányadó:
„Hogy minden időben volt, van és lesz is panasz, természetes: de igen különbözik a javítani kívánástúl. Amaz
magával, embertársaival, kormánnyal, egyszóval mindennel való elégedetlenségbűl folyik s többnyire alacsony
haszonkeresés vagy romlott sárepe nyavalyálya. Emez pedig embertársaihoz, hazájához és a tökéleteshez
vonzó szeretetbűl ered és szebb lelkek sajátja” (Hitel X-XI).

A Széchenyi bál hirdesse eszmeiségében a legnagyobb magyar gondolatait.
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