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Tisztelt Báli Közönség! 
Kedves Elsőbálozók!

Nagy megtiszteltetés számomra, 

hogy az idei tudósok és művészek 

báljának, a faust bálnak lehetek a 

fővédnöke. Az összművészet há-

zában egy olyan hagyomány éled 

újjá az évadonként megrendezett 

bállal, ami a karitatív célon keresz-

tül és azon túlmutatva társadalomformáló erővel bír.

Az európai Parlament Kulturális bizottságának ülésén 

hangsúlyoztam, hogy a kultúra kitárja képzelőerőnket és 
empátiánkat mások iránt. Mi más lenne alkalmasabb en-

nek az eszmeiségnek a terjesztésére, mint az Ybl Palotá-

ban rendezett estély, ami európa történelmi jelentőségű 

műfajainak, az operának, a balettnek és a komolyzenének 

köszönhetően, az idei társszféra, a tudomány támogatá-

sával hozza össze az ország vezetőit, közéleti és gazdasági 

szereplőit, nemzetközi sztárokat és a jövő reménységeit, az 

elsőbálozókat.

Különös várakozással tölt el, hogy február 14-én Önökkel 

ünnepelhetem Goethe nagyhatású művét, és közösen já-

rulhatunk hozzá a mentőautó megvásárlásához.

Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek: fellépőknek és 

vendégeknek egyaránt!

Dr. Navracsics Tibor
Az európai bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa

A 2015-ös faust bál fővédnöke
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A Faust Bál védnökei

Sir Radda György 
professzor
biokémikus, az Oxfordi egyetem profes-

sor emeritusa, a Merton College Oxford 

emeritus fellow-ja, a brit Orvosi Kutatási 

Tanács egykori főigazgatója, a Szingapúri 

Orvosbiológiai Kutatási Tanács elnöke, 

a Szingapúri bioimaging Consortium 

alapító igazgatója, a brit Királyi Társaság, 

a Magyar Tudományos Akadémia és az 

Academia europaea tagja.

Dr. Gulyás Balázs
Orvos, neurobiológus, a stockholmi 

Karolinska Intézet, a londoni Imperial 

College és a szingapúri Nanyang 

Technological university professzora; 

a Magyar Tudományos Akadémia, az 

Academia europaea és a belga Királyi 

Orvostudományi Akadémia tagja, a 

World Science forum alapítója.

Prof. Dr. Kondorosi Éva
biológus, az uSA Tudományos Akadémia, 

a Magyar Tudományos Akadémia, 

az Academia europaea és a francia 

Mezőgazdasági Akadémia tagja, az 

európai Kutatási Tanács Tudományos 

Tanácsának tagja, az eNSZ főtitkár 

Tudományos Tanácsadó Testületének 

tagja, Széchenyi díjas kutató pro-

fesszor az MTA Szegedi biológiai 

Központban és kutatási igazgató a CNrS 

Növénytudományi Intézetében.
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„Van úgy, hogy csak mit  

évek soka szűr meg, 

az a tökéletes ép változat. 

álcsillogás a pillanat szülötte; 

őrzi a jót az utókor örökre.”

Goethe: Faust (ford.: Jékely Zoltán)

Tisztelt Vendégeink!

Az elmúlt évben, a tavasz első napján újjáélesztettük az ope-

rai bálok évszázados hagyományát immár olyan formában, 

mely méltó a műfaj és az összművészetek 130 éves felleg-

várának szellemiségéhez. A richard Strauss-évad tiszteletére 

ezüst rózsa bálnak nevezett estély mindazon értékek, a magas 

minőségű muzsika, a művészi tánc, az építészeti bravúr ün-

nepe volt Ybl Miklós születésének 200. emlékévében, melyek 

megőrzése az Opera legfőbb célja a XXI. században is. A bált az 

előző század fordulójának báljaihoz híven jótékonysági cél-

lal is összekapcsoltuk, vendégeink egy mentőautó árához is 

hozzájárultak.

ezúttal Valentin napján, a nagyböjt kezdete előtti utolsó 

szombat este köszöntöm Önöket az Operaház patinás terei-

ben, a faust bálon. Az elnevezéssel az Opera Goethe fő mű-

vének, a Faust első, töredékes formája megjelenésének 225. 

évfordulója előtt tiszteleg: ahogy tavaly egy zeneszerző zseni 

életművéből, úgy most a világ művészetének egyik alaptörté-

netéből merítettünk inspirációt új évadunkhoz. Tavaly a sport, 

idén a tudomány az a vendégszféra, amelynek legnagyobb 

hazai személyiségeit az Operába invitáltuk. A magas minőség, 

a változatos programok, az elegancia és a különlegesség azok 

a vezérelvek, melyek a bál szervezését ezúttal is irányították. 

A termekben változatos zene szól a szimfonikustól az elektro-

nikusig, elsőbálozóink felkészülten és izgatottan várják, hogy 

bemutatkozhassanak a vendégek előtt csakúgy, mint az ope-

rasztár, Angela Gheorghiu, Solti György felfedezettje, a londoni 

royal Opera, a New York-i Metropolitan Opera és a milánói 
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Scala csillaga, aki ma este debütál a magyar közönség előtt.

Az Operaház mellett rendezett Dalszínház utcabálon ezúttal is 

bárki részt vehet, a főműsor kivetítését is megtekintheti élő-

ben, s akár adakozhat is. A Házban zajló eseményekre belépőt 

váltó vendégeink is csatlakoznak az Opera tényleges felada-

taihoz szorosan tartozó társadalmi felelősségvállalás jegyében 

kitűzött jótékonysági célhoz, az Országos Mentőszolgálat meg-

segítéséhez. Holnap délelőtt pedig újra hátrányos helyzetű 

gyermekeket látunk vendégül a hatalmas bálteremben: ők 

„Morzsabál” gyanánt Humperdinck: Jancsi és Juliska c. mese-

operáját tekinthetik meg.

bízom benne, hogy akárcsak faust, Önök is felejthetetlen fel-

fedezőútra indulnak a mai estén, s a zene, a tánc és a művé-

szetek mellett sikerül a tudomány világába is egy rövid kitérőt 

tenniük az Operaház falain belül és akár kívül. Jó szórakozást 

és felfedezést kívánok!

Ókovács Szilveszter 
a Magyar állami Operaház főigazgatója
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A bálterem műsora

19:30 Kapunyitás

20:00 Elmosódott műfaji határok – klasszikusok  
újragondolva: Opera Big B®and

21:00 Főműsor

 Műsorvezetők: Morvai Noémi és Ókovács Szilveszter
 Közreműködik a Magyar állami Operaház Zenekara
 Vezényel: Halász Péter főzeneigazgató
 rendező: Anger ferenc művészeti igazgató  

és Solymosi Tamás balettigazgató

 boito: Mefistofele (fanfár)
 berlioz: Rákóczi induló – Tudósok, alkimisták  

bevonulása
 Gounod: Faust-Walzer – elsőbálozók bevonulása 

(koreográfus: Solymosi Tamás)
 Himnusz
 fővédnöki köszöntő
 erkel: Palotás – Magyar Táncművészeti főiskola  

növendékei (koreográfus: Zsámboki Marcell)
 Gounod: Faust – Rondo (Cser Krisztián)
 Gounod: Faust – Walpurgis-éj  

(koreográfus: Venekei Marianna)
 Gounod: Faust – Ékszerária (Angela Gheorghiu)
 Puccini: Gianni Schicchi – Lauretta áriája  

(Angela Gheorghiu)
 Agustín Lara: Granada (Angela Gheorghiu)
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Az est sztárvendége
Angela Gheorghiu

Angela Gheorghiu elbűvölő hangjának és lenyűgöző szín-
padi jelenlétének köszönhetően korunk egyik legkeresettebb 
szopránja. A londoni royal Opera, a New York-i Metropolitan, 
a milánói Scala és a világ számos más jelentős operaszínpadá-
nak rendszeres vendége. Leghíresebb szerepei közé tartozik a 
Don Giovanni Zerlinája, a Bohémélet Mimije, a Traviata Vio-
lettája, a Szerelmi bájital Adinája és a Tosca címszerepe. Olyan 
hírességekkel lépett egy színpadra, mint Solti György, Ion 
Marin vagy Claudio Abbado. Hangját és játékát megannyi díj-
nyertes felvétel őrzi, amelyek közül kiemelkedik a Maria Callas 
emlékére kiadott album.

Angela Gheorghiu Magyarországon a faust bálon debütál.
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22:00 Alles walzer (vezényel: Silló István)
23:00 Ötszólamú meglepetés össztánc után:  

Cotton Club Singers
24:00 Éjféli közös tánc (polka)
0:30 Vérpezsdítő dallamok éjfél után:  

Myrtill & Swinguistique
1:30 Bál Pár választás
1:45 Retro, avagy visszanyúlás újszerűen.  

Örökzöld slágerek a táncparketten:  
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

2:45 Tombola
3:00 Bossa Nova – brazil dallamok a bálteremben:  

Pátkai Rozina

Opera big b®and
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fotó: Sárosi Zoltán

Cotton Club Singers

Myrtill & Swinguistique Pátkai rozina

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
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A bálterem közreműködői 

Anger Ferenc
a Magyar Állami Operaház művészeti 
igazgatója, a főműsor rendezője

Carulla Leon Jessica
magántáncosnő 

Cser Krisztián
operaénekes

Halász Péter
főzeneigazgató, a főműsor karmestere

Liebich Roland
magántáncos

Morvai Noémi
műsorvezető, az est háziasszonya

Ókovács Szilveszter
a Magyar Állami Operaház főigazgatója, 
az est házigazdája
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Silló István
az Alles Walzer karmestere

Solymosi Tamás
balettművész, balettmester,  

a Magyar Nemzeti Balett igazgatója,  
a Walpurgis-keringő koreográfusa

Venekei Marianna
balettművész, balettmester, 
a Walpurgis-éj koreográfusa

Zsámboki Marcell
táncművész, koreográfus, 

táncpedagógus, a Palotás koreográfusa

A Magyar Állami Operaház Zenekara
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rózsa béla és bogdán Norbert

berecz Mihály

Mohácsi Szilvia Kovács András Péter
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A Székely Bertalan terem műsora

Háziasszony: Mohácsi Szilvia

22:15 Kultúrák találkozása: 
 Bogdán Norbert és Rózsa Béla,  

a Snétberger Zenei Tehetség Központ  
fiataljainak koncertje

23:00 Lágy melódiák éjfél előtt:  
Berecz Mihály zongoraestje

23:45 Éjféli stand-up a műfaj éllovasával:  
Kovács András Péter

0:45 A jazz napos oldala: 
 Mrs. Columbo
1:45 Tudomány vagy illúzió? Mágia-show a kétszeres 

bűvész világbajnokkal: Hajnóczy Soma
2:45 Hajnali jazz: Tálas Áron, Barcza-Horváth József és 

Gyárfás Attila koncertje. 

Mrs. Columbo

Hajnóczy Soma

Tálas áron Trió
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A Dalszínház UtcaBál műsora

16:00 Izgalmas zenei utazás Dalszínházon kívül:  
DJ Bootsie

18:30 Hip-hop és r’n’b – elektro-díva a macskakövön: 
Sena

19:30 Jazzvirtuózok az utcabálon:  
Balogh Tamás Quartett

21:00 A főműsor kivetítése élőben

Az előcsarnok és a főlépcsőház 
zenei kínálata

19:30 Welcome-muzsika:  
Borosné Szilvásy Júlia hárfaművész és  
Menyhárt Zsuzsanna fuvolaművész játszik

22:00 Preklasszikus tánczenék, barokk slágerek:  

Danyílova Galína és Ecseki Anikó hegedűművé-
szek és Bartos Csaba gordonkaművész előadása

23:00 Izgalmas zenei utazás Dalszínházon belül:  
DJ Bootsie

Egyéb helyszínek

A félemeleti ruhatárban 20:00 órától találmányok kiállítása 

várja vendégeinket.

A Vörös Szalon 20:00 órától VIP és protokoll vendégeink 

számára áll rendelkezésre. 

A II. emeleti Pikk Dáma teremben 22:00 órától pókerrobottal 

mérhetik össze tudásukat az érdeklődők. 
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SenaDj bootsie

balogh Tamás Quartett

Vonós Trió

borosné Szilvásy Júlia és Menyhárt Zsuzsanna
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„A SUGÁRZÓ TEHETSÉG 
 NEM HÚZ FALAKAT”

ROST ANDREA

29
18
14

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS JÁTÉK
Szex a házasságban

RINGO STARR
A későn érő típus
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KÜLÖNÖS TEMETŐK
Élők és holtak

KÉPMÁS1
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„SEM AZ IGAZI SIKERNEK, 
SEM AZ IGAZI BUKÁSNAK 
NEM SZABAD FELÜLNI.”

BOZSIK YVETTE
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ÁLL A BÁL
Társaság, história, etikett

BABÁK ÉS APÁK
Amit csak apa tud
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STEVE CARELL
Megnyertem a lottófőnyereményt!

KÉPMÁS1
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„A LELKI NYOMORÚSÁGGAL 
 VALÓ FOGLALKOZÁS 
 AZ EVANGÉLIUMBÓL 
 KÖVETKEZIK”

PÁL FERENC
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ÁLDOKTOROK
Ki viseli a fehér köpenyt?

AKKOR TEHETTEK JÓT, 
AMIKOR AKARTOK
A szegénység stációi

550 FT
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PHARREL WILLIAMS
A boldog zenemágnás
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„CSALÁDFŐNEK LENNI 
 OLYAN SZEREP, AMIHEZ 
 TOPON KELL LENNI.”

 MOLNÁR FERENC 
CARAMEL
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CSODÁLATOS HALFOGÁSOK
Ötletek az ünnepi asztalra

ELLOPOTT KARÁCSONY
Mindenki kicsit másképp ünnepelne

550 FT
12,6 LEI
325 DINAR
3,24 EURO
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„A MÁSNAPOSOK FŐHŐSE 
NEM ÉN VAGYOK”
Bradley Cooper

12
2014
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Gundel Étterem

A Gundel egyet jelent a magyar gasztronómia és a magyar 

vendéglátás történetével. Az alapító, Gundel Károly meg-

szelídítette a magyar konyhát, és ötvözte azt a szélesedő 

világból érkező behatásokkal. Zseniális érzékkel alkalmazta 

a modern gasztronómiai technológiát. Úttörő munkájával 

felhelyezte Magyarországot a világ gasztronómiai térképé-

re. A New York-i világkiállítás Gundel Étterméről azt írta a 

New York Times, hogy az többet tett Magyarország jó hí-

réért, mint egy hajórakomány idegenforgalmi prospektus. 

Gundel Károly gasztronómiai történelmet is írt ételeivel. 

Ahogy nagy zeneszerzőink, Kodály és bartók a magyar 

népzenét gyűjtötték össze a történelmi Magyarország  

széles határain belül, úgy szedte össze Gundel az étel-

specialitásokat. Éttermében megtalálható volt a kolozsvári 

káposztától a pozsonyi kifliig, a felvidéki káposztás  

sztrapacskától a somlói galuskáig mindenféle étel.

A Gundel Ház túlélte a történelem viharait, és több mint 

100 évvel alapítása után is büszkén folytatja Gundel  

Károly legszebb vendéglátási hagyományait, aki azt 

mondta: „Nem is úgy érzem magam, mint egy vendég-

lős, aki pénzért ételt és italt árul, hanem mint vendéglátó 

magyar házigazda, akinek a házát megtisztelték vendé-

gei látogatásukkal.” A Gundel népszerűségének a titka az 

utánozhatatlan vendégszeretet, a miliő, amely körbeveszi 

az embert, a tradíció, ami áthatja az épületet, valamint a 

legjobb alapanyagokkal dolgozó, folyamatosan megújulni 

képes konyha.

A faust bál éttermi kínálatát Merczi Gábor executive chef 

és a Gundel chef csapata állította össze. Merczi Gábor kar-

rierjét Magyarországon kezdte, ahol megtanulta a szakma 
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alapjait, majd munkásságát külföldön folytatta. Megismer-

te a tradicionális francia- és a nemzetközi konyha sajátos-

ságait. exkluzív hajótársaságok elegáns éttermeiben, lon-

doni és budapesti szállodák luxuséttermeiben vált vezető 

séffé mielőtt 2010-ben lehorgonyzott a Gundel Házban. 

2011-ben elnyerte a nemzetközi gasztronómiai szövetkezet, 

a Chaîne des rôtisseurs díját, a Maître rôtisseur-t.



ICE Café / Házisüti

2012-ben nyitottuk meg kis kávézónkat az Opera mellett 

baráti, családi vállalkozásként. Célunk a vevők maximális 

kiszolgálása finom kávékkal, süteményekkel, szeretettel. 

2013-ban kibővítettük a kávézót egy kicsi cukrászműhely-

lyel. Próbáljuk visszahozni a házias ízeket, hogy egy kicsit 

mindenki otthon érezze magát nálunk. A sütemények 

válogatott alapanyagokból készülnek. Nem használunk 

ízfokozókat, állományjavítókat. figyelünk arra is, hogy 

glutén-, laktóz-, és cukormentes sütemények is mindig  

legyenek a kínálatunkban az arra érzékenyek számára.  

A faust bál kávézójában prémium kategóriás IO kávékü-

lönlegességeket kínálunk, cukrászdai választékunk pedig 

olyan ínyencségekből áll, mint a csokoládés rubik-kocka, 

az Opera-szelet vagy a Valentin-napi cupcake.

Bar Pharma: 
Kreatív Koktélbár

Kreatív koktélbárunk, a bar Pharma 2014 augusztusában 

nyílt meg. Munkánk során prémium és ultra-prémium 

alapanyagokat felhasználva készítünk koktélokat hagyo-

mányos és modern technológiákat alkalmazva. Italainkat 

olyan, a világ minden tájáról származó alapanyagokból 

készítjük, mint például organikus gyümölcspürék, házi  

készítésű szirupok, koktélparfümök, valamint friss és szárí-

tott fűszerek. A faust bál koktélpultjainál vendégeink  

a hagyományosabb hozzávalók mellett megízlelhetik a 

tahiti vaníliával, japán matcha teával, narancsvirágvízzel 

vagy akár dohánysziruppal ízesített koktéljainkat.
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Pálinka Nemzeti Tanács

A pálinka nemzeti kincs. A magyar gyümölcspálinkák és 

a törkölypálinkák gazdag ízviláguknak és magas élvezeti 

értéküknek köszönhetően igazi kuriózumnak számítanak, a 

„pálinka” szó használata hazánk számára eredetvédelmet 

élvez az eu-ban. A Pálinka Nemzeti Tanács – mint a pá-

linkaágazat országos szakmai egyeztető fóruma - kiemelt 

célja a pálinka mint nemzeti italunk, első számú Hungari-

kumunk hírnevének, piaci pozíciójának megőrzése és nem-

zetközi elismertségének növelése. A faust bál keretében a 

vendégek a 2014–es Országos Pálinka- és Törkölypálinka 

Versenyen a legmagasabb eredményt elért, 6 champion- 

díjas pálinkát ismerhetik meg, szakmai tanácsadással 

kísérve. 
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Tombola

Vendégeink tombolajegyek vásárlásával is hozzájárulhatnak 

a karitatív célhoz. A tombolajegyekhez 1000.- ft/db áron jut-

hatnak hozzá az este folyamán a kijelölt pontokon. A sorsolást 

hajnali 2:45-kor tartjuk a bálteremben.

A nyertesek olyan különleges élményekben részesülhetnek, 

mint statisztálás egy operaházi produkcióban, villásreggeli az 

Andrássy útra nyíló teraszon, balettóra Solymosi Tamás balett-

igazgatóval, díszletfestés az Operaház festőműhelyében vagy 

portréfotózás az Operaház tetején. 

fődíjként kisorsolunk egy 8 személyes balatoni hajóutat és 

egy 4 személyes páholyt a 2016-os bálra.
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Pókerező robot

A Pikk Dáma teremben kiderül: 
győzhet-e a mesterséges intelligencia

Hegyesi Donát, a fiatal feltaláló már kiskorában sokat barká-

csolt és legózott. Tizennégy éves korában pedig autodidakta 

módon programozni tanult. A két szabadidős elfoglaltság 

ötvözéséből olyan csodák születtek, mint Okos Óra, LeD Kocka 

vagy 3D Marógép. A pókerrel 15 évesen került kapcsolatba, és 

hamar észrevette, ez a játék többről szól puszta szerencsénél. 

Matematikai eszközökkel hosszútávon nyereséges stratégiát 

lehet kidolgozni. egy baráti pókerparti alkalmával merőben 

új szemszögből kezdte el figyelni a játék menetét. rájött, 

bizonyos folyamatokat lehet automatizálni. „A játszma végére 
összeállt a fejemben egy olyan robot, amely képes bekap-
csolódni pókerjátékba, önálló döntést hozni.” A Pókerező 

roboton összesen két évet dolgozott, mind a hardveres, mind 

a szoftveres részét ő maga tervezte. A prototípussal 2013-ban 

első díjat nyert az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehet-

ségkutató Versenyen, majd sorra nyerte a különböző hazai és 

nemzetközi díjakat. 2014-ben az egyesült államokban az 1800 

fős mezőnyben egyedüli magyarként második helyezett lett a 

Tudományos Versenyek Olimpiáján.
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Tudományos expó

A faust bál vendégeit nem csak a zene és a tánc, hanem a 

tudomány bemutatói is várják az Operaház különböző tere-

iben. Magyarország mindig is bővelkedett tudósokban, ku-

tatókban, feltalálókban, akiknek a munkássága nem csak a 

magyarok hírnevét erősítette a világban, de elősegítette a 

civilizáció fejlődését, az emberiség boldogulását. Az olyan 

találmányok, mint a transzformátor, a dinamó, a porlasztó, 

a golyóstoll vagy a holográfia feltalálása nélkül talán egé-

szen másképp nézne ki a mai világ, de Szent-Györgyi Albert 

C-vitamin-kísérletei is nagyban hozzájárultak a minden-

napi élet minőségéhez. 

A művészetek és tudományok bálján elsősorban az elmúlt 

évek innovációival ismerkedhetnek meg az érdeklődők, 

de olyan klasszikus találmányokkal is találkozhatnak, 

mint az eötvös-inga és Kempelen farkas 1791-ben készített 

beszélőgépének rekonstrukciója. Vendégeink a bemutatott 

újdonságokról iPad-eken tovább ismereteket szerezhetnek, 

sőt különböző applikációkat is kipróbálhatnak. 

Láthatnak többek között fénymikroszkópot, piramisépítő 

gépet, holdjáró jármű modelljét, valamint a Gömböcöt, és 

olyan furcsaságot is szemügyre vehetnek, mint a tészta-

híd, illetve kifejezetten a faust bálra készült futurisztikus, 

világító ruhaköltemények, melyeket a híres izlandi sarki 

fény ihletett.
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FinomrahangolvaFinomrahangolva

Fizessen elő lapunkra, és legyen tagja  
a Heti Válasz hűségklubjának!

Akcióinkról és hűségprogramunkról  
az elofizetes.valasz.hu honlapon olvashat. 

A Heti Válasz hétrôl hétre információt,  
mûveltséget és érveket ad olvasóinak. 
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Segítség

Orvosi Ügyelet – Orvosi szoba földszint

Taxirendelés földszint 
(Taxi partner: főtaxi)

Metapay  központ földszint

Információs pult aula 

Talált tárgyak aula

Cipész, ruha, smink és fodrász elsősegély II. emelet

Metapay kártya, a rendezvény  
hivatalos fizetőeszköze

HASZNÁLATI úTMUTATÓ:

1 A Metapay kártya a rendezvény hivatalos fizetőeszköze.

2 A kártya egyenlege a Metapay kártya feltöltőpontokon,  

szabadon megválasztott összeggel készpénzben vagy  

bankkártyával tölthető fel.

3 A kártyával minden kereskedőnél lehet fizetni. A rende- 

lést követően kérjük, ellenőrizze, hogy a helyes összeg sze-

repel-e a kártyaolvasó terminál kijelzőjén; fizetéshez csak a 

leolvasóhoz kell érinteni a kártyát. A kártya egyenlege min-

den kereskedőnél, illetve a Metapay kártya feltöltőpontokon 

lekérdezhető és ellenőrizhető.

4 A kártya egyenlege a Metapay kártya feltöltőpontokon  

a rendezvény nyitvatartási ideje alatt bármikor vissza-

váltható készpénzre. Az egyenleg a rendezvény zárásáig 

váltható vissza. A vissza nem váltott egyenleget a faust bál 

jótékonysági céljára ajánljuk fel.

2 
3 

1 A METAPAY KÁRTYA A RENDEZVÉNY HIVATALOS FIZETŐESZKÖZE. 

A KÁRTYA EGYENLEGE A METAPAY KÁRTYA FELTÖLTŐPONTOKON, SZABADON 
MEGVÁLASZTOTT ÖSSZEGGEL KÉSZPÉNZBEN VAGY BANKKÁRTYÁVAL 

TÖLTHETŐ FEL.  

A KÁRTYA EGYENLEGE A METAPAY KÁRTYA FELTÖLTŐPONTOKON A 
RENDEZVÉNY NYITVATARTÁSI IDEJE ALATT BÁRMIKOR VISSZAVÁLTHATÓ  

KÉSZPÉNZRE. AZ EGYENLEG A RENDEZVÉNY ZÁRÁSIG VÁLTHATÓ VISSZA.

A KÁRTYÁVAL MINDEN KERESKEDŐNÉL LEHET FIZETNI.  RENDELÉST 
KÖVETŐEN KÉRJÜK ELLENŐRIZZE, HOGY A HELYES ÖSSZEG SZEREPEL-E A 
KÁRTYAOLVASÓ TERMINÁL KIJELZŐJÉN, FIZETÉSHEZ CSAK ÉRINTENI KELL A 
KÁRTYÁT AZ OLVASÓHOZ.
A KÁRTYA EGYENLEGE MINDEN KERESKEDŐNÉL, ILLETVE A METAPAY 
KÁRTYA FELTÖLTŐPONTOKON LEKÉRDEZHETŐ ÉS ELLENŐRIZHETŐ.  

4
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A Bál Párja

elsőbálozóink közül a közönség és a zsűri (tagjai: Ókovács 

Szilveszter főigazgató és Schiffer Miklós stílustanácsadó) 

segítségével megválasztjuk a 2015-ös faust bál Párját. A 

főműsor után nyitótáncosaink ünnepélyesen újra felvonul-

nak a báli közönség előtt, de az ifjú táncosok fényképei az 

előcsarnokban kihelyezett monitorokon is megtekinthetők. 

Vendégeink ugyanitt szavazhatnak nyitótáncosainkra a 

belépőjegyükön feltüntetett 4 számjegyű kód segítségével. 

egy vendég egyszer adhatja le szavazatát, az érvényes sza-

vazatokat éjfélig fogadjuk. Szavazóink között egy kétsze-

mélyes vacsorát sorsolunk ki, melynek színhelye nem más, 

mint az Operaház színpada.
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Nyitótáncosaink 

ábrányi-baloghné Mocskonyi erzsébet ábrányi-balogh Péter

Ambrus Izabella babindák István

balás Dóra Katalin Lencsés János

balázs brigitta Melinda rábai Gábor

bálint Zsófia Király boldizsár

balla Katalin Kinga Domokos Dávid

bata renáta Sándor ádám

becz bernadett Mohácsi Márk

bokolosz Kynthia Zoé Szabó István

bucsi Anna Vass Márton

buza Zsófia Simon Gergő

Csik Georgina Pavlics Ignác

Csóka Anita erdős róbert

Dénes Alexandra Czeglédi Dániel

elie Chantal Geraldin Szilágyi benjamin

erndt-Sallerbec Vivien Hidi Norbert

farkas Kitti Sima István 

fodor Nikolett Juhász bálint

fürich Antónia Kovács András

Juhász Anett Adél Seres Armand János

Kalácska eszter Hugyecz Péter

Király Anna Torma ferenc

Klein Melinda bereczky Tamás

Kojer Judit Galda Levente

Kocsis Gréta Lippai Loránd

Pintér Janka Szabó Gyula László

Koska Melinda Szakály balázs

Kovács Larisza beatrix Hirschberg ádám

Kreszács Anikó Lukács Márk

Kriszt Judit Lőrentei Zsolt

Létai Alexandra balázs Dávid

Marjai Lotti Gergely Gábor
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Mártonffy réka erdős bence

Mátyás Mirtill Molnár Csaba

Molnár Anna Jóföldi balázs Norbert

Molnár eszter Pongrácz Tamás

Monori Anita Széll János Dániel

Nagy Dóra Szabó Márton

Németh réka Kerecsényi Gábor

Orosz Hajnalka roberta Pigniczky Marcell

Orosz Szonja Viszmeg Krisztián

Pilisy Zsófia Molnár Mihály

Prekop Zita Varga Éden

Puszta barbara Strasszer Pál

rengei Cintia Palotai bernát

rieger Krisztina Hegedűs Gábor

rosenberger Andrea Kató béla bence

Sárai rita Vágola Imre

Solymosi Dóra bándi Gyula

Szabó fruzsina Mária Zováthi Örkény

Szalai Anna Hernádi bálint

Taschner Dorottya fekete Tamás

Varga Debóra balássy ádám Miklós

Videmann Laura Temesi Márton
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Dear guests of the 
ball, and especially 
those of you here for 
the first time,

It is a great honour for me to serve 

as principal patron of the faust 

ball, this year’s opera ball held in 

honour of scientists and artists. 

We are reviving a tradition here in 

the home of total art with an occasion that has the power 

to transform society, and not just through our charitable 

endeavours.

At the meeting of the european Parliament Committee 

on Culture, I stressed that culture unlocks our powers of 

imagination and our sense of empathy toward others. 

What could be more suitable for spreading these ideals 

than a social gathering in architect Miklós Ybl’s palace 

on Andrássy Avenue  –  representing the artistic genres 

of great importance to european history, namely opera, 

ballet and classical music, as well as this year’s sister 

discipline, the natural sciences. The event brings together 

the leadership of the country, participants in its public 

and economic life and international stars, as well as our 

great hope for the future, those young people making their 

debut at this ball.

I have been eagerly anticipating 14 february for two 

reasons: first, to celebrate Goethe’s seminal work with 

you, and second, so that we can pool our resources to 

purchase the ambulance.

I wish everyone involved – performers and guests alike – 

an enjoyable evening!

Dr. Tibor Navracsics
european Commissioner for education, Culture, Youth and Sport

Principal Patron of the 2015 faust ball
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Patrons of the Faust Ball

Sir George Radda 
biochemist; Professor emeritus of Oxford 

university; emeritus fellow of Merton 

College Oxford; former Chief executive 

of the british Medical research Council; 

Chairman, biomedical research Council, 

Singapore; founding Director of the 

Singapore bioimaging Consortium; 

fellow of the royal Society, Member of 

the Hungarian Academy of Sciences and 

Academia europaea. 

Dr. Balázs Gulyás
Physician, neurobiologist; Professor 

of Karolinska Institutet Stockholm, 

Imperial College London and Nanyang 

Technological university Singapore; 

Member of the Hungarian Academy 

of Sciences, Academia europaea and 

l’Académie royale de Médecine de 

belgique; founder of the World Science 

forum.

Prof. Éva Kondorosi
biologist, Member of the National 

Academy of Sciences (uSA), Member of the 

Hungarian Academy of Sciences, Member 

of Academia europaea, and the Institut 

des Sciences du Végétal (france), Member 

of the european research Council, and 

Member of the Scientific Advisory board 

(SAb) of the Secretary-General of the 

united Nations, Széchenyi Prize recipient 

research Professor at biological research 

Centre of the Hungarian Academy of 

Sciences in Szeged.
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“Oft, only when ’t has worked 

its way for years,

The matter in a perfect form appears.

What merely shines is only born to die –

The sterling lives for all Posterity!”

Goethe: faust 

(translated by robert Talbot)

Our Dear Guests,

On the first day of the spring of 2014 we revived the century-

old tradition of the balls at the Opera in a way that is worthy 

of the genre and the ideals represented by the 130-year-

old monument of integrated arts. To commemorate the 

richard Strauss season, the ball entitled Silver rose ball 

was a celebration of all the values, the high-quality music, 

the artistic dance, the architectural marvel in the 200th 

anniversary year of the birth of architect Miklós Ybl, whose 

preservation is the primary goal of the Opera in the 21st 

century. The ball was organized faithfully to the traditions 

of the turn of the previous century: it was connected with 

a charitable cause. every ticket bought contributed to the 

purchase of an ambulance.

Tonight I have the pleasure of welcoming you on Valentine’s 

Day, the last Saturday before Lent, in the unparalleled 

spaces of the Opera House, where the faust ball takes place. 

The name pays tribute to the 225th anniversary of the first 

publication of Goethe’s masterpiece, faust – A fragment. 

As the life and art of a composer provided the theme to the 

past season, our new season gets its inspiration from one of 

the pillar stories of world art. Then it was sports, now it is 

sciences whose greatest figures are invited to the Opera. High 

quality, a variety of programmes, elegance and specialities 

are the guidelines directing the organization of this year’s 

ball as well. Different types of music can be heard at the 

venues from symphonic to electronic, our debutantes and 

38



beaus await their chance excitedly and well-prepared to 

dance for our guests, and Angela Gheorghiu, a discovery by 

Sir George Solti, star of the royal Opera London, the New York 

Metropolitan and La Scala in Milan makes her debut in front of 

the Hungarian audience at the faust ball. 

The Dalszínház Streetball organized next to the Opera House is 

free to be joined by anyone, the gala is projected on screens 

live, and donations are also welcome there. Our guests 

who purchase tickets for the ball inside the building join 

the charitable cause of the Opera, they help the Hungarian 

National Ambulance emergency Service. Tomorrow morning, 

disadvantaged children are the guests of the ballroom for the 

“breadcrumb ball”, where they can see Humperdinck’s fairy-

tale opera: Hansel and Gretel.
I sincerely hope that like faust you will also begin a 

memorable journey tonight. besides music, dance and arts 

you will be able to take a short detour into the world of 

sciences inside and even outside the Opera House. I wish you 

a pleasant evening and exploration.

Szilveszter Ókovács
director general of the Hungarian State Opera
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Programme of the ballroom

19.30 Gates Open

20:00 Crossover – classics recomposed:  
Opera Big B®and

21:00 Gala

 Hosted by Noémi Morvai and Szilveszter Ókovács
 Conducted by Péter Halász, principal music director
 Directed by ferenc Anger, artistic director  

and Tamás Solymosi, ballet director

 boito: Mefistofele (fanfare)
 berlioz: Rákóczi March – entry of scientists and 

alchemists 
 Gounod: Faust-Walzer – entry of debutantes and 

beaus (choreographed by Tamás Solymosi)
 Hungarian National Anthem
 Principal patron’s welcome 
 erkel: Palotás – Students of the Hungarian Dance 

Academy (choreographed by Marcell Zsámboki)
 Gounod: Faust – rondo (Krisztián Cser)
 Gounod: Faust – Walpurgisnacht (choreographed by 

Marianna Venekei)
 Gounod: Faust – Jewel Song (Angela Gheorghiu)
 Puccini: Gianni Schicchi – Lauretta’s aria (Angela 

Gheorghiu)
 Agustín Lara: Granada (Angela Gheorghiu)
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Special Guest Star
Angela Gheorghiu

Her enchanting voice and amazing stage presence have made 
Angela Gheorghiu one of the most sought-after sopranos of 
our time. She is a returning guest of the royal Opera London, 
the New York Metropolitan, La Scala in Milan as well as several 
other leading opera stages in the world. Her most popular 
roles include Zerlina in Don Giovanni, Mimi in La bohéme, 
Violetta in La Traviata, Adina in L’elisir d’amore, and the title 
role of Tosca. She has appeared on stage under the musical 
direction of such renowned conductors as Sir Georg Solti, Ion 
Marin or Claudio Abbado. Her voice and roles are preserved on 
numerous award-winning recordings, among them the album 
made in tribute to Maria Callas.

Angela Gheorghiu makes her Hungarian debut at the faust ball.
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22:00 Alles walzer (conductor: Silló István)

23:00 Polyphonic surprise after Alles Walzer: 
Cotton Club Singers

24:00 Joint dance (polka)
0:30 Hot tunes after midnight: 

Myrtill & Swinguistique
1:30 “Couple of the Ball” election
1:45 Retro or nostalgia rewritten. Evergreen hits on the 

dance floor: 
Viki Marót and the Nova Kultúr Band

2:45 Tombola
3:00 Bossa Nova: Brazilian mood in the ball room: 

Rozina Pátkai

Opera big b®and
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Photo: Sárosi Zoltán

Cotton Club Singers

Myrtill & Swinguistique rozina Pátkai

Viki Marót and the Nova Kultúr band
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Creative and featured artists 

Ferenc Anger
artistic director of the Hungarian State 
Opera, director of the gala

Jessica Carulla Leon
ballerina

Krisztián Cser
bass

Péter Halász
principal music director,  

conductor of the gala

Roland Liebich
ballet dancer

Noémi Morvai
hostess of the gala

Szilveszter Ókovács
director general of the Hungarian State 
Opera, host of the gala
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István Silló
conductor of Alles Walzer

Tamás Solymosi
ballet dancer, ballet master, director 

of the Hungarian National Ballet, 
choreographer of Faust-Walzer

Marianna Venekei
ballet dancer, ballet master, 
choreographer of Walpurgisnacht

Marcell Zsámboki
dancer, choreographer,  

dance teacher, and choreographer  
of the “Palotás” dance

Hungarian State Opera Orchestra
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béla rózsa and Norbert bogdán

Mihály berecz

Szilvia Mohácsi András Péter Kovács
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Székely Bertalan Parlour

Hostess: Szilvia Mohácsi

22:15 A mix of cultures: 
a concert by Norbert Bogdán & Béla Rózsa,  
Snétberger Music Talent Centre

23:00 Gentle melodies before midnight: 
Mihály Berecz piano recital

23:45 Midnight stand-up with the top comedian: 
András Péter Kovács

0:45 Mrs. Columbo presents the sunny side of jazz: 
Mrs. Columbo

1:45 Science or Illusion? Magic show with two-time world 
champion magician: 
Soma Hajnóczy

2:45 Jazz at dawn: a concert by Áron Tálas,  
József Barcza-Horváth & Attila Gyárfás

Mrs. Columbo

Soma Hajnóczy

áron Tálas Trio
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Dalszínház StreetBall

16:00 Musical rollercoaster  outside  
the Opera House: DJ Bootsie

18:30 Hip-hop & r’n’b – electro diva in the street: Sena
19:30 Jazz virtuosos at the street ball:  

Tamás Balogh Quartet
21:00 Gala projected live (21:00 – 22:00)

Music programmes of the Entrance 
Hall and the Grand Staircase

19:30 Welcome music: Júlia B. Szilvásy (harp)  
and Zsuzsanna Menyhárt (flute)

22:00 Pre-classic dance music, baroque favourite: 
Galína Danyílova and Anikó Ecseki (violin)  
and Csaba Bartos (cello)

23:00 Musical rollercoaster inside   
the Opera House: DJ Bootsie

Other Venues

The red Parlour awaits VIP guests from 20:00. 

In the 2nd floor Pique Dame Parlour you can try your skills 

with a Poker robot from 22:00. 

In the 2nd floor Salon hair, make-up, dress and shoemaker 

first-aid is at your service from 20:00

48



SenaDj bootsie

Tamás balogh Quartett

String Trio

Júlia b. Szilvásy and Zsuzsanna Menyhárt

49



Gundel Restaurant

The name Gundel could rightly stand for the history of 

modern Hungarian gastronomy and hospitality. founder 

Károly Gundel refined the Hungarian cuisine and created 

delicious dishes of his own taste. His pioneering work 

placed Hungary on the world map of gastronomy. The New 

York Times wrote that the Gundel restaurant did more for 

Hungary’s reputation than a shipload of tourist brochures.

Károly Gundel also documented gastronomic history. He 

collected local recipes all over the Carpathian basin as 

Hungary’s world famous composers Kodály and bartok 

recorded Hungarian folk music. He is the author of cook 

books translated into dozens of languages. 

The restaurant earned its fame since Károly Gundel opened 

this house in 1910. Its reputation was strong enough to 

survive the stormy decades of 20th century history. Having 

been privatised in 1992 Gundel took back its deserved 

position in Hungary as the country’s leading restaurant. 

Genuine Hungarian food or a selection of international 

dishes is offered to the guests with immaculate service in 

an unparalleled atmosphere. A careful selection of wines 

from all Hungarian resorts as well as from all over the 

world will make the meal for you a memorable event.

The menu of the faust ball was created by executive chef 

Gábor Merczi and the chefs of Gundel restaurant. Gábor 

Merczi started his career in Hungary where he learned the 

basics of the profession. Later he continued abroad where 

he became acquainted with french and international 

cuisine. He developed into a top chef while working in the 

elegant restaurants of large cruise companies and luxury 

restaurants of hotels in London and budapest. In 2010, he 

finally cast anchor at the Gundel House. Gábor Merczi has 

been awarded a Maître rôtisseur title by the international 

gastronomic association Chaîne des rôtisseurs in 2011.

50



Egyet fizet, hármat kap!
Kedves Barátunk!
Egy fordulatos, és izgalmas éven vagyunk túl.
Köszönjük, hogy 2014-ben is velünk tartottál!
Hogy az idei év is jól induljon, válassz most igazán 
csalogató csomagjaink közül.
Ha most előfizetsz a Marketing&Media magazinra 
egy évre, akkor a 19 900 forintos alapárért nemcsak 
a 12 idén megjelenő lapszámhoz jutsz hozzá,

És ez még nem 
minden!
Választhatsz még 
egy, egyéves magazin 
előfizetést, a követ kező 
prémium lapokból:

Nekünk fontos, hogy minél többen legyünk!
Reméljük, velünk tartasz idén is!

Kérünk, jelezd, hogy melyik csomagot választod, 
a zita.szabo@marketingmedia.hu email címen, vagy keresd 

Szabó Zitát a +36-20 349-9944 es telefonszámon.

hanem...

És mindezt a 19 900 forintos alapárért.

egy All Inclusive 
páros belépő 
az Oxygen 
Wellness Fáy utcai 
központjába

ajándékba adunk 
vagy egy 10 ezer 
forint értékű 
borválogatást

vagy

 HVG extra kiadványok éves előfizetés  Marie Claire éves előfiz e tés, 
 National Geographic éves előfizetés  Playboy éves előfizetés 



ICE Café / 
Házisüti pastry shop

Our small café opened in 2012 as a friendly, family 

enterprise beside the Opera House. Our aim is to serve 

customer with delicious coffee and pastries made with 

love. In 2013, we expanded our business with a small 

pastry shop to offer back home-made sweets so that 

our guests can fell themselves at home. Our pastries are 

made from selected quality ingredients without flavour 

enhancers or preservatives. We also pay attention to our 

customers with gluten and lactose intolerance, and we 

offer sugar-free pastries too. In the café of the faust ball, 

we serve premium category io coffee specialities as well as 

delicacies such as the chocolate rubik’s cube, Opera cake or 

Valentine’s Day cupcake.

Bar Pharma: 
Creative Cocktail Bar

Our creative cocktail bar was opened in August 2014. 

During the creation of our cocktails we use premium and 

ultra-premium ingredients following traditional and 

modern technologies. for our drinks we use ingredients 

from all over the world including organic fruit purees, 

home-made syrups, cocktail perfumes as well as fresh 

and dried herbs. Guest of the faust ball can taste cocktails 

made with usual ingredients, but they can also taste 

Tahitian vanilla, Japanese matcha tea, orange flower 

water, or even tobacco syrup.
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National Council 
of Pálinka 

Pálinka is considered a national treasure. Hungarian fruit 

pálinkas and törkölypálinkas are world-wide curiosities. 

The eu has granted exclusive use of the word ‘pálinka’ to 

Hungary, and provided several pálinkas with protected 

geographical indication. The National Council of Pálinka 

hopes that pálinka culture will continue making the same 

unique headway that has entitled it to become the first 

Hungaricum. We are determined to strengthen pálinka’s 

fame both in Hungary and in the world, and develop its 

market positions. Guest of the faust ball can taste the  

6 champion prize winner pálinka brands of 2014.
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Tombola

Our guests can also contribute to the charitable cause by 

purchasing raffle tickets, which can be bought for 1000 Huf/piece 

during the ball. The raffle takes place at 2:45 in the ball room.

Our winners can participate in such exclusive events as being 

extras in a production at the Opera, a brunch on the terrace 

overlooking Andrássy Avenue, ballet lesson with ballet director 

Tamás Solymosi, painting sets in the painting department of 

the Opera House, or portrait photography on top of the Opera 

House, an 8-person cruise on Lake balaton, and a 4-person 

box for the 2016 ball at the Hungarian State Opera.

Poker robot

A Poker Robot awaits you in the Pique 
Dame Parlour: may the best “man” win 

Donát Hegyesi, the young inventor used to do a lot of DIY and 

played with Lego. At the age of fourteen, self-taught he started 

to learn programming. The combination of these two spare-

time activities resulted in such miracles as the Smart Clock, a 

LeD Cube or a 3D Miller. He became interested in poker at the 

age of fifteen, and soon he realized that it is more than a game 

of pure chance and using mathematical methods, a profitable 

strategy may be worked out. “by the end of the game a robot 

took shape in my mind that is able to join the match and make 

its own decisions.” He completed the Poker robot in the course 

of two years, he himself designing both the hardware and the 

software components. In 2013, the first prototype received first 

prize at the Scientific and Innovation Talent recruitment Contest 

for Youth. In 2014, as the only Hungarian among 1800 entries, 

his invention brought him second prize at the SINTeL ISef 

Awards in the united States.
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Science expo

Guest of the faust ball are not only offered various music 

and dance programmes, they are invited to the science 

displays in different rooms of the Opera House.

Hungary has always been proud of her scientists, 

researchers and inventors whose work not only increased 

the reputation of the nation world-wide but helped the 

development of civilization, the prosperity of humankind. 

Without such inventions as the transformer, the dynamo, 

the carburettor, the ball-point pen or holograms, the 

world today might be a different place, Moreover, the 

standard of everyday life was also improved by the 

researches on vitamin C by Albert Szent-Györgyi.

At the ball of arts and sciences guests may get information 

primarily on the innovations of the past years, but classic 

inventions like the torsion pendulum (by Loránd eötvös) 

or a reconstructed replica of the speaking machine created 

by Wolfgang Kempelen are also on display. Guest can 

get further knowledge on iPads as well as try different 

applications. The exhibition features a light microscope, a 

machine that builds pyramids, a model of a lunar vehicle, 

and the “Gömböc”, but such strange objects are also on 

display as a pasta bridge or illuminating clothes designed 

especially for the faust ball, which were inspired by the 

Northern lights of Iceland.
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Help

first Aid – medical room ground floor

Taxi service (partner: főtaxi) ground floor

Metapay-centre  ground floor

Information desk hall

Lost and found hall

Shoemaker, dress, make-up and hair first aid second floor

Metapay card, the official currency 
of the event

The balance of the card can be added to at the Metapay 

card add-up point in the desired amount, using cash 

or bank cards. The card can be used at every restaurant 

counter. After you have ordered, please check if the correct 

amount is displayed on the card reader terminal and touch 

the reader with the card to pay. The balance of the card 

can be checked at every trader and at the Metapay add-up 

point. You can also cash the remaining balance on the 

card at the add-up point during the opening hours of the 

event. The amount remaining on the card can be offered 

for charity purposes; with these amounts, all of our guests 

will support the charity goal of the faust ball, the purchase 

of an ambulance for the National Ambulance Service. 

2 
3 

1 A METAPAY KÁRTYA A RENDEZVÉNY HIVATALOS FIZETŐESZKÖZE. 

A KÁRTYA EGYENLEGE A METAPAY KÁRTYA FELTÖLTŐPONTOKON, SZABADON 
MEGVÁLASZTOTT ÖSSZEGGEL KÉSZPÉNZBEN VAGY BANKKÁRTYÁVAL 

TÖLTHETŐ FEL.  

A KÁRTYA EGYENLEGE A METAPAY KÁRTYA FELTÖLTŐPONTOKON A 
RENDEZVÉNY NYITVATARTÁSI IDEJE ALATT BÁRMIKOR VISSZAVÁLTHATÓ  

KÉSZPÉNZRE. AZ EGYENLEG A RENDEZVÉNY ZÁRÁSIG VÁLTHATÓ VISSZA.

A KÁRTYÁVAL MINDEN KERESKEDŐNÉL LEHET FIZETNI.  RENDELÉST 
KÖVETŐEN KÉRJÜK ELLENŐRIZZE, HOGY A HELYES ÖSSZEG SZEREPEL-E A 
KÁRTYAOLVASÓ TERMINÁL KIJELZŐJÉN, FIZETÉSHEZ CSAK ÉRINTENI KELL A 
KÁRTYÁT AZ OLVASÓHOZ.
A KÁRTYA EGYENLEGE MINDEN KERESKEDŐNÉL, ILLETVE A METAPAY 
KÁRTYA FELTÖLTŐPONTOKON LEKÉRDEZHETŐ ÉS ELLENŐRIZHETŐ.  

4
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The Couple of the Ball

Our guests and the jury (members: Szilveszter Ókovács, 

director general and Miklós Schiffer, stylist) elect the 

Couple of the 2015 faust ball. following the gala, our 

debutantes and beaus are introduced to the audience, but 

their pictures can also be seen on screens in the entrance 

hall. Here, our guest can cast their votes with the help of 

the four-digit number of their admission tickets. One guest 

is entitled to one vote only. Votes are taken until midnight. 

Those who vote take part in a raffle with the main prize of 

having dinner on the stage of the Opera House.
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Our debutantes and beaus 

erzsébet ábrányi-baloghné Mocskonyi Péter ábrányi-balogh

Izabella Ambrus István babindák

Dóra Katalin balás János Lencsés

brigitta Melinda balázs Gábor rábai

Zsófia bálint boldizsár Király

Katalin Kinga balla Dávid Domokos

renáta bata ádám Sándor

bernadett becz Márk Mohácsi

Kynthia Zoé bokolosz István Szabó

Anna bucsi Márton Vass

Zsófia buza Gergő Simon

Georgina Csik Ignác Pavlics

Anita Csóka róbert erdős

Alexandra Dénes Dániel Czeglédi

Chantal Geraldin elie benjamin Szilágyi

Vivien erndt-Sallerbec Norbert Hidi

Kitti farkas István Sima

Nikolett fodor bálint Juhász

Antónia fürich András Kovács

Anett Adél Juhász  Armand János Seres

eszter Kalácska Péter Hugyecz

Anna Király ferenc Torma

Melinda Klein Tamás bereczky

Judit Kojer Levente Galda

Gréta Kocsis Loránd Lippai

Janka Pintér Gyula László Szalai 

Melinda Koska balázs Szakály

Larisza beatrix Kovács ádám Hirschberg

Anikó Kreszács Márk Lukács

Judit Kriszt Zsolt Lőrentei

Alexandra Létai Dávid balázs

Lotti Marjai Gábor Gergely
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réka Mártonffy bence erdős

Mirtill Mátyás Csaba Molnár

Anna Molnár balázs Norbert Jóföldi

eszter Molnár Tamás Pongrácz

Anita Monori János Dániel Széll

Dóra Nagy Márton Szabó

réka Németh Gábor Kerecsényi

Hajnalka roberta Orosz Marcell Pigniczky

Szonja Orosz Krisztián Viszmeg

Zsófia Pilisy Mihály Molnár

Zita Prekop Éden Varga

barbara Puszta Pál Strasszer

Cintia rengei bernát Palotai

Krisztina rieger Gábor Hegedűs

Andrea rosenberger béla bence Kató

rita Sárai Imre Vágola

Dóra Solymosi Gyula bándi

fruzsina Mária Szabó Örkény Zováthi

Anna Szalai  bálint Hernádi

Dorottya Taschner Tamás fekete

Debóra Varga ádám Miklós balássy

Laura Videmann Márton Temesi
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Wine ShoW

BudapeSt

Let us be your ‘private dancer’!
We WiLL guide your senses, and shoW you the 
pLeasure of Wines you have yet to experience.

Corinthia Hotel Budapest
WWW.vincebudapest.hu

A
2015.

márciuS 

6-8.
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STrATÉGIAI PArTNereK | STRATEGIC PARTNERS

GYÉMáNT fOKOZATÚ SZPONZOr | DIAMOND LEVEL SPONSOR

SMArAGD fOKOZATÚ SZPONZOr | EMERALD LEVEL SPONSOR

rubIN fOKOZATÚ SZPONZOr | RuBy LEVEL SPONSOR

KIeMeLT TáMOGATÓ | PROMINENT SPONSOR

FRISS VIZ

C O U T U R E

®Ravia


