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Szponzorálás 2007
Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap
A Magyar Telekom, az Európai Mobilitási Hét kiemelt támogatójaként érdekes, hasznos programokkal és játékokkal várta az
érdeklődőket az Autómentes Napon szeptember 22-én, az Andrássy úton, a T-Mobile Kerékpár utcában és a Telekom Pavilonnál.
Fókuszba került a környezettudatosság és a klímavédelem fontossága, amelyekről aktív formában bővíthettük ismereteinket. A
legkisebbek a T-Mobile kerékpáros tanpályán sajátíthatták el a bicajozás alapjait, a felnőtteket pedig várta a Kerékváros, azaz
minden, ami bicaj: kerékpáros szervezetek, tanácsadás, futárok, szervizek, bicajos cuccok, kölcsönző, bolhapiac – vagy csak egy
jó beszélgetés a bringásszigeten.

28. T-Com Kaláka Fesztivál
2007-ben sem maradhat el a nyár egyik legnagyobb kulturális eseménye, a Kaláka Fesztivál, amely immáron a 28. alkalommal
kerül megrendezésre. A fesztiválra 2007. július 12-15. között kerül sor a diósgyőri várban, azonban a kísérő programok,
kiállítások, filmvetítés - már hamarabb kezdetüket veszik, és a nyár végéig látogathatóak. Az előző évekhez hasonlóan a
rendezvénysorozat idén is számos magyar, valamint külföldi zenekarnak és fellépőnek ad otthont, melyről további információ a
www.kalakafesztival.hu oldalon olvasható.

Hangok hullámain zenei fesztivál
Hangok hullámain címmel 2007. június 30. és augusztus 18. között immár negyedszer, zenei fesztivál várja a Balatonkenesére
látogatókat a Telekom Hotelben. Élő koncertet ad a Hot Jazz Band, Bangó Margit és zenekara, a Chamelon Big Band, a Unique,
valamint Varga Feri és Balássy Betty.
További részletek a honlapon: www.hangokhullamain.hu.

T-Com Gyerek Sziget
A Hajógyári-szigeten június 2. és július 8. között, minden szombaton és vasárnap 10-18 óra között ismét mindenkit várt a T-Com
Gyerek Sziget.
A jól bevált és népszerű programok – koncertek, bábelőadások, babajátszó, kézműves foglalkozások, fejlesztőjátékok, ügyességi
és sportvetélkedők, társasjátékok – mellett a T-Com Csodacirkusz különleges kalandra hívta a kisebbeket és nagyobbakat
egyaránt.
A Gyerek Szigetre a belépés ingyenes volt. A helyszínen a korábbi évhez hasonlóan a díjmentes internetezési lehetőséget a TOnline biztosította. A programsorozatról további hasznos információk a www.sziget.hu/gyereksziget oldalon olvashatók.
A rendezvény főtámogatója a T-Com.

T-Com Vivicittá Városvédő Futások
A korábbi évekhez hasonlóan idén tavasszal is megrendezésre kerülnek a T-Com Vivicittá Városvédő Futások. Budapest április
22-én ad otthont a versenyeknek, míg Szegeden március 31-én, Kaposvárott április 1-én, Egerben pedig május 12-én lehet majd
rajthoz állni.
A tavasz legnagyobb budapesti futóeseményén futni és gyalogolni is lehet, így mindenki találhat testhezálló távot magának a
Margit-szigeten: a már megszokott és népszerű futótávok - a Vivicittá (12 km), a Midicittá (6,5 km), a Minicittá (3,6 km) és a
gyaloglás (3 km) - közül lehet választani. A vidéki helyszíneken inkább rövid távon tehetjük majd próbára erőnlétünket. A T-Com
Vivicittá kiváló alkalom a téli alapozás utáni erőfelmérésre, az újrakezdésre vagy éppen a nagy elhatározások megszületésére is.
A nevezésről és a versenyek részleteiről további információ a www.futanet.hu honlapon található.
A futóversenyek névadó főtámogatója a T-Com.

Magyar Telekom Zenei estek – A ZONGORA
2007-ben is folytatódik a nagy sikerű Zongorabérlet sorozat a Zenekadémia nagytermében.
A zongoraesteken idén is a legnevesebb hazai és külföldi művészek lépnek fel:
Január 3-án Kocsis Zoltán, január 19-én Kocsis Zoltán, február 2-án Piotr Anderszewski, február 9-én Alfred Brendel, február 22én Bogányi Gergely, március 10-én Grigori Sokolov és április 3-án Skuta Miklós ad szólóestet a Zenekadémia Nagytermében.
A sorozat főtámogatója a Magyar Telekom.
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Szponzorálás 2006
Telekom zenei estek - Chick Corea és a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar
koncertjei
A Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar - folytatva az elmúlt évek nagysikerű hagyományát - ismét egy jazz világsztárral ad közös
klasszikus zenei koncertet. Az együttes Bobby McFerrin és Branford Marsalis után, Chick Coreával lép fel Budapesten és
Debrecenben. A 2006-os jubileumi Mozart és Bartók év méltó zárásaként, decemberben kerül sor a koncertekre.
A Budapest Kongresszusi Központban december 6-án és a debreceni Kölcsey Központban december 8-án megrendezésre
kerülő koncert több szempontból is egyedülálló. Egyrészt nem egy európai turné egyik állomásaként jön létre, hanem
felkérésünkre a művész csak ezekre a hangversenyekre utazik át Floridából. Másrészt ezen az esten az első részben Mozart
művei csendülnek fel Corea előadásában a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar közreműködésével és Héja Domonkos
vezényletével, míg a második részben Chick Corea Bartók művek ihlette jazz improvizációkat játszik zongorán. Chick Corea
kedvenc zeneszerzője Bartók Béla, ezért is szerencsés, hogy több mint háromévi időpont-egyeztetés után idén, a zeneszerző
születésének 125. évfordulóján jöhetett létre a két magyarországi hangverseny. A produkció főtámogatói a T-Com, a T-Mobile és
a T-Systems.

Ghymes 2006
A T-Com idén is folytatja a Ghymes együttessel való sikeres szponzori együttműködést.
Az egyre népszerűbb, egyedi zenei világot képviselő együttes 2006-ban új albummal jelentkezik, amelyhez nagyszabású
lemezbemutató koncert kapcsolódik majd Budapesten. 2006-ban is lesz gyerekkoncert, és a Ghymes rajongók számára
elmaradhatatlan Karácsonyi koncertekkel zárul majd az év is.
Az együttes főszponzora a T-Com
www.ghymes.hu

27. T-Com Kaláka Folkfesztivál
2006-ban sem maradhatott el a nyár egyik legnagyobb kulturális eseménye, a Kaláka Folkfesztivál, amely immáron a 27.
alkalommal került megrendezésre. A fesztiválra 2006. július 7-9. között került sor a diósgyõri várban, de a kísérõ programok.
kiállítások, filmvetítés - már hamarabb kezdetüket vették, és a nyár végéig látogathatóak voltak. Az elõzõ évekhez hasonlóan a
rendezvénysorozat idén is számos magyar, valamint külföldi zenekarnak és fellépõnek adott otthont, melyrõl további információ a
www.kalakafesztival.hu oldalon olvasható.

Művészetek Völgye Fesztivál
2006. július 28. - augusztus 6. között tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a Művészetek Völgye Fesztivál, amelynek
egyik főtámogatója a T-Com. Kapolcson, valamint további 5 faluban (Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Pula, Öcs)
közel 800 program várta az érdeklődőket.
Az összművészeti fesztivál szinte minden műfajt átfogott, a klasszikus tánctól kezdve az utcaszínházi előadáson, irodalmi esten,
teaházon, jazz és világzenei programokon át egészen a barlangtúráig.
Az idei fesztivál világ- és népzenei központja Öcs faluban volt, a Kőfejtő adott otthont a T-Com Világ-és Népzenei Színpad
rendezvényeinek. A műfaj legnevesebb hazai képviselői mellett külföldi együttesek különleges produkcióját is élvezhették a
fesztivál látogatói. A magyar előadók között ott volt például a Romano Drom, a Muzsikás Együttes, Szalóki Ági és Zenekara, Lajkó
Félix, a Makám együttes, a Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band. A nemzetközi világzenei kínálatban szerepelt többek
között a Pro Etnos harmónika trió Makedóniából, a Braca Teofilovici énekes testvérpár Szerbiából, és a szibériai Huun-Huur Tu
együttes.
A T-Com volt a főtámogatója továbbá a Krétakör színház "Krétakör Űrbázis" című programjának. Különleges helyszín, a
Taliándörögd határában található, és a Magyar Telekom tulajdonában lévő Űrtávközlési Központ adott otthont a kulturális és
ismeretterjesztő programsorozatnak. A hely szelleméből fakadóan a Krétakör rendezvényeinek központjában a kommunikáció,
az ismeretterjesztés és a fantasztikum állt. Délelőttönként kreatív gyermekprogramok kerültek megrendezésre, délutánonként
pedig szakemberek vezetésével indult az Űrbázis Séta. Volt Szabadegyetem különleges előadásokkal, éjszakánként pedig Sci-Fi
filmklub. 21.30 órától minden este előadták a "Csillagász álma" című produkciót, amely a legújabb kortárs színházi irányzatoknak
megfelelően abból a közegből meríti a történetet, amelyben éppen megjelenik. A rendező Schilling Árpád szerint "A csillagász
álma, a földön kívüli lények megjelenése, vagyis egy (vagy több) idegen kultúrával való megismerkedés". A Krétakör Űrbázisra a
Taliándörögdi elágazástól a T-Com Favorit kisvonata szállította az érdeklődőket.

T-Com Gyereksziget
Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
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de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.
/Birtalan Ferenc: Míg megnövök/
Június 3. – július 9. között ismét a gyerekekkel töltöttünk egy fél nyarat, hogy játékkal, mesékkel, színekkel és rímekkel
varázsoljuk el őket, mosolyukkal bűvöljenek el minket.
Az örökmozgókat sportprogramokkal, a művész lelkűeket alkotási lehetőséggel, a totyogókat homokozókkal, a szülőket pedig a
közös játékon kívül nyugágyakkal, frissítővel vártuk.
Május 29. és július 7. között hétköznap (10-18h) a 204-3900-es telefonszámon előjegyző ügyfeleink gyermekét, gyermekeit TCom Gyerek Sziget pólóval ajándékoztuk meg.

Hangok hullámain zenei fesztivál
Hangok hullámain címmel 2006. július 7 - augusztus 19. között ismét zenei fesztivál várta a Magyar Telekom Konferencia
Központba látogatókat. Az estek sora kapcsolódott a térség Kapunyitó elnevezésű nyári programjához.
Helyszín: 8174 Balatonkenese, Parti sétány 51.
Jegyelõvétel: Tourinform, 8174 Balatonkenese Táncsics Mihály utca 24. Tel.: (88) 594 645
Jegyrendelés: Vámos Mónika, tel.:06 30 216 9813
Jegyek a helyszínen, az elõadás elõtt is kaphatók!
A koncert alatt ingyenes gyermekfelügyelet igénybe vehetõ.

T-Com Vivicittá Városvédő Futások
A korábbi évekhez hasonlóan idén tavasszal is megrendezésre kerültek a T-Com Vivicittá Városvédő Futások (www.futanet.hu).
Budapest április 8-án adott otthont a versenyeknek, míg Szegeden április 2-án, Kaposvárott május 14-én, Egerben pedig május
27-én lehetett rajthoz állni.
A tavasz legnagyobb budapesti futóeseményén futni és gyalogolni is lehetett, így mindenki találhatott testhezálló távot magának
a Margit-szigeten. A vidéki helyszíneken inkább rövid távon tehettük próbára erőnlétünket. A T-Com Vivicittá kiváló alkalom a téli
alapozás utáni erőfelmérésre, az újrakezdésre vagy éppen a nagy elhatározások megszületésére is. A futóversenyek
főtámogatója a T-Com.

Élet a gyes után - a kismamák visszatérése a munkaerőpiacra
Konferencia a Nők a munka világában Egyesület (www.nokvilaga.hu) szervezésében.
A konferencia célja azok tájékoztatása volt, akik az elmúlt években gyermekükkel otthon maradtak, most azonban újra munkába
kívánnak állni. A program elemezte a munkaerő piacra való visszatérésük nehézségeit, bemutatta a probléma kezelésében élen
járó hazai céges gyakorlatokat a kis- és középvállalatok vezetői számára. Emellett rávilágított a hazai jogi helyzetre és társadalmi
tendenciákra az Európai Unió más országaira való kitekintéssel. Az esemény főtámogatója a Magyar Telekom. A rendezvény
fővédnöke dr. Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter.
Időpont: 2006. április 5.
Helyszín: Magyar Telekom Székház, Budapest I., Krisztina krt. 55.
:: Plakát (PDF, 95 kB)
:: Tervezett program (PDF, 41 kB)

T-Com Zenei estek: A ZONGORA
2006-ban is folytatódott a nagy sikerű Zongorabérlet sorozat a Zenekadaémia nagytermében.
A zongoraesteken idén is a legnevesebb hazai és külföldi művészek léptek fel. A sorozat főtámogatója a T-Com
Időpont
2006. január 4.
2006. január 29.
2006. február 23.
2006. március 1.
2006. április 8.

Program
Kocsis Zoltán és Jean-Efflam Bavouzet
Eliso Virsladze
Pierre-Laurent Aimard
Grigory Sokolov
Jandó Jenő

Árpád népe
Nagy közönség-érdeklődés öveztei Szörényi Levente 2006. március 28-án bemutatásra került legújabb művét. Az ÁRPÁD NÉPE
(www.zikkurat.hu) című misztikus opera a XI. század negyvenes éveiben, a magyar történelem egyik legrejtélyesebb korszakában
játszódik. A darab szellemisége a Szörényi-életmű folytatása, és a zeneszerző ismét kiváló alkotótársakkal állította színre a
darabot: a főbb szerepekben Miller Lajos, Kiss B. Attila, Auksz Éva és Kaszás Attila lépett fel a Budapest Sportarénában felépített,
Makovecz Imre által tervezett óriás színpadra. Az előadás rendezője Nagy Viktor. A produkció főtámogatója a T-Com.
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Szarka Tamás szerzõi estje a Zeneakadémián
A Ghymes együttes frontembere, a zeneszerzõ-költõ-muzsikus Szarka Tamás, 2006. február 22-én a Zeneakadémia
nagyszínpadán különleges hangversenyen lépett a Ghymes zenei világát szeretõ közönség elé. Szerzõi estjén olyan dalok
hangzottak el, amelyek eredetileg szimfonikus hangzásra íródtak, de eddig így még nem hallhatta azokat senki. Az esten Szarka
Tamás mellett fellépett a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar Ligeti András vezényletével, valamint a Budapesti Ifjúsági Kórus
és Rudolf Péter. Az est fõtámogatója a T-Com.

4

Szponzorálás 2007-1996

Szponzorálás 2005
T-Com zenei estek: A ZONGORA
2003. szeptemberében indult az utóbbi évek egyik legsikeresebb klasszikus zenei sorozata, a "Harmóniában a Matávval. A
ZONGORA" című bérletsorozat. A koncertsorozat 2005-ben is folytatódik, új néven, de az eddigi színvonalon. A "T-Com zenei
estek: A ZONGORA" bérlet keretében a Zeneakadémia Nagytermében tíz világhírű művész adott szólókoncertet. A legnagyobb,
világjáró magyar zongoraművészeink mellett külföldi sztárok is felléptek a Zeneakadémia patinás nagytermében. Különlegesség,
hogy a szólóest-sorozat programjába két olyan koncert is bekerült, amelyen két világhírű muzsikus közös fellépését hallhatta a
zeneszerető közönség.
A "T-Com zenei estek: A ZONGORA" bérletsorozat programja:
Időpont
2005. szeptember 19.
2005. november 4.
2005. november 12.
2005. december 14.
2006. január 4.
2006. január 29.
2006. február 23.
2006. március 1.
2006. április 8.
2006. június 9.

Program
Schiff András és Peter Schreier
Ránki Dezső
Bogányi Gergely
Várjon Dénes
Kocsis Zoltán és Jean-Efflam Bavouzet
Eliso Virsaladze
Pierre-Laurent Aimard
Grigory Sokolov
Jandó Jenő
Mikhail Pletnev

Ghymes
A Ghymes együttes az elmúlt néhány évben megsokszorozta hírnevét és rajongótáborát. A koncertek teltházasak, a lemezek
több ezer példányban kelnek el, 6 és 66 évesek együtt dúdolják a Szarka-testvérek hol vérpezsdítő, hol édes-szomorkás, tanító
dalait. A Ghymes 2005-ben is több mint 40 koncertből álló turnéval, egy gyereklemezzel és a hagyományokhoz hűen nagy
karácsonyi koncerttel örvendeztette meg a közönséget.

A Bartók Rádió főtámogatója a Magyar Telekom
A Magyar Telekom folytatta a Magyar Rádió Rt.-vel immár 9 éve elindult sikeres együttműködést, amelynek értelmében
vállalatunk főtámogatója volt a Bartók Rádiónak. A támogatás keretében Magyarország egyetlen kulturális adóján, a Bartók
Rádióban a következő műsorok illetve műsorsorozatok hallhatók: Esti Jazz műsorsáv, Közvetítések a Magyar Állami Operaházból,
Muzsikáló reggel, Muzsikáló délután.

T-Com Pólósuli
A T-Com Pólósuli Faragó Tamás és Csapó Gábor vezetésével 1994 óta neveli a vízilabda utánpótlást. Az egyesület célja a
sportág népszerűsítése, tömegsporttá emelése, a tehetségek kiszűrése és fejlődésük valamint számukra a "nagy" egyesületben
történő versenyzés biztosítása. 9-10 és 12-14 éves korcsoportúaknak tartanak edzést heti hat alkalmas lehetőség - lányok
számára külön csoport - biztosításával. A legtehetségesebbek a korosztályuknak rendezett bajnokságokon szerepelnek Königh
György és Váradi Ákos edzők irányításával. Az edzések helyszíne a Császár-Komjádi Uszoda. A Bp. 92-es korosztály bajnokság
május 14-ére kiírt fordulóját, 2005. május 21-én szombaton rendezte meg a BVSC B a kiírás szerinti sorrendben, 10.40-től T-Com
Pólósuli - BVSC B, 17.20-tól T-Com Pólósuli - KSI SE.

T-Com zenei esték
Branford Marsalis és a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar közös koncertje
Egyedülálló koncertet hallhattunk 2005. október 5-én 20.00 órai kezdettel a Művészetek Palotájában, ahol a T-Com zenei esték
sorozat keretében a jazzvilág egyik vezető muzsikusa, a Grammy-díjas szaxofonos Branford Marsalis adott közös koncertet a
Magyar Telekom Szimfonikus Zenekarral. A zenekar örömmel fogadta a hírt, ugyanis az elmúlt évben, egy másik jazz
világsztárral, Bobby McFerrinnel adott közös koncertjük, páratlan sikert aratott.
Branford Marsalis az 50-es és 60-as évek jazz stílusaiból merít, de a modern jazz egyik legnagyobb megújítójaként ezzel olyan új
zenei nyelvezetet alkotott, amely nagy közönségsikereket ér el.
A budapesti közönség 1988-ban Sting mellett láthatta először, ebben az évben kezdődött hosszú és eredményes
együttműködésük a világhírű zenésszel. Másodszor 1999-ben, saját jazz quartettjével lépett fel Budapesten.
Branford Marsalis komolyzenei karrierje is jelentős. 1986-ban készítette el első klasszikus átiratokból készült szólólemezét
szimfonikus zenekarral, amelynek címe Romances for Saxophone. 2001-ben jelent meg a modern francia szerzők műveit
tartalmazó, második klasszikus lemeze, Création címmel.
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Az októberi koncert több szempontból is egyedülálló volt, mivel a művész nem koncertturné keretében utazott Magyarországra,
hanem csak erre a hangversenyre, és adott komolyzenei koncertet a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekarral.
A hangversenyen elhangzott Ravel La Valse, és Rapszódia zenekarra és szaxofonra c. műve, de megszólalt Iber Concertino da
Camerája, Debussy A tenger, Mahler és Vaughan Williams egy-egy darabja is.
A koncertet Ligeti András vezényelte.

Művészetek Völgye Fesztivál
2005. július 29 - augusztus 7-e közöt tizenhetedik alkalommal került megrendezésre a Művészetek Völgye Fesztivál, amelynek
egyik jelentős támogatója a T-Com volt.
Kapolcson, valamint további 4 faluban (Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Pula) közel 800 program várta az
érdeklődőket. A Kapolcs központú összművészeti fesztivál szinte minden műfajt átfog, a klasszikus tánctól kezdve az
utcaszínházi előadáson, irodalmi esten, teaházon, egyházi- és világzenei programokon át egészen a barlangtúráig.
Az évenként 160-180 ezer látogatót vonzó non-profit fesztiválon, a kapolcsi T-Com Jazz Színpadon a hazai jazz legnevesebb
előadói lépnek fel, többek között a Tony Lakatos Quartet, Bontovics Kati és a Creative Arzt jazz Trio, a Berki Tamás Band, Dés
László és a Babos Projekt special.
A T-Com volt a főtámogatója továbbá a Makám együttes augusztus 5-i koncertjének, amelyet a különleges hangulatú Klastrom
Színpadon hallhattak a Völgyfesztivál látogatói.

Hangok hullámain Zenei fesztivál
Hangok hullámain címmel 2005. június 25.-augusztus 6. között ismét zenei fesztivál várta a balatonkenesei Konferencia
Központba látogatókat. Az estek sora kapcsolódott a település Kapunyitó elnevezésű nyári programjához.
Június 25. szombat, este 8 óra Muzsikás együttes és Petrás Mária
Július 9. szombat, este 8 óra Gáspár Laci és zenekara
Július 23. szombat, este 8 óra Zsédenyi Adrienn - pódiumest
Augusztus 6. szombat, este 8 óra Presser Gábor - előadói est
Helyszín: Magyar Telekom Konferencia Központ (Balatonkenese, Parti sétány 51.)

IV. Regejáró Misztrál Fesztivál
Nagymaroson, 2005. július 15-16-én ismét megrendezésre került, immáron a IV. Regejáró Misztrál Fesztivál. A fesztiválra négy
helyszínen került sor, ahol többek között a hazai életben nagy ismertségnek örvendő folk- és vers megzenésítéssel foglalkozó
együttesek léptek fel, továbbá sor került a Misztrál Dalnokversenyre is.

T-Com Kaláka Folkfesztivál
2005-ben sem maradhatott el a nyár egyik legnagyobb kulturális eseménye, a Kaláka Folkfesztivál, amely immáron a 26.
alkalommal került megrendezésre. A fesztiválra 2005. július 8-10. között került sor a diósgyőri várban, de a kísérő programok –
kiállítások, filmvetítés - már hamarabb kezdetüket vették, és a nyár végéig látogathatóak. Az előző évekhez hasonlóan a
rendezvénysorozat ismét számos magyar, valamint külföldi zenekarnak és fellépőnek adott otthont.

T-Com Lamantin Jazz Fesztivál
2005. június 26. - július 2. között hatodik alkalommal került megrendezésre Szombathelyen a nyugat-magyarországi régió
legnagyobb jazz eseménye, a Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor. A 2005-ösfesztivál ismét különleges programokkal
és igazi zenei csemegékkel várta a jazz rajongóit.
A fesztivál 14 koncertjén a legjobb magyar jazzművészek mellett több külföldi együttes is fellépett. A Fesztivál sztárvendége a
Billy Cobham Spektrum Band volt, az együttes 2005. július 1-jén koncertezett a Szombathely főterén felállított T-Com Lamantin
Jazz Sátorban.

T-Com Gyereksziget
2005. június 4. - július 10. között hat hétvégén át, mindenkinek nyitva állt a T-Com Gyereksziget, hogy élményekkel, játékokkal,
ajándékokkal és színpadi produkciókkal bűvöljön el minden kis és nagyembert, gyereket, gyereklelkű felnőttet, szülőt,
nagyszülőt. Mindenkit, aki játszani, sportolni, ügyeskedni, versengeni és alkotni szeret.
A gyerekekről, a családról szól minden hétvége! Találkozzunk a T-Com Gyerekszigeten (Budapest, Hajógyári sziget), ahol 2005ben is rengeteg nagyszerű élmény várt mindenkit!

Vivicittá Városvédő Futás
Az idén a Vivicittá városvédő futások 20. évfordulóját ünnepeltük. Ezért a T-Com különleges helyszíni meglepetéssel várta
nemcsak a futókat, hanem kísérőiket, családtagjaikat is: május 14-én Kaposváron, május 21-én Kecskeméten, május 22-én
Debrecenben, május 28-án Székesfehérváron, május 29-én Veszprémben és június 4-én Szegeden dördült el a startpisztoly.
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Szponzorálás 2004
Matáv Színházi Esték
A Matáv, mint a hazai kulturális élet elkötelezett szponzora, fontosnak tartja a magyar színházi élet támogatását. Az elmúlt
években számos nagysikerű produkció megvalósulásához járult hozzá a Matáv - elsősorban vidéken.
2005-ben is országszerte folytatódtak a Matáv Színházi Esték, melynek keretében az alábbi előadásokat láthatja a közönség:
 a Békéscsabai Jókai Színházban az "Éljen az élet! (Touluse-Lautrec)" című musical januári előadásait,
 a Veszprémi Petőfi Színház január 28-án bemutatásra kerülő "Aranyember" produkcióját,
 és három márciusi premiert:
à a Szolnoki Szigligeti Színház "Otelló" előadását,
à a Kecskeméti Katona József Színház "Yvonne Burgundi hercegnő" című előadását,
à és a Győri Kisfaludy Színház "Otelló Gyulaházán" című zenés vígjátékát.
Folytatódott továbbá az együttműködés Miskolci Nemzeti Színházzal, melynek keretében a Játékszínben bemutatásra kerülő
valamennyi előadás szponzora a Matáv, a 2004/2005-ös évadban.

Harmóniában a Matávval
A Matáv a klasszikus zene ügyének elkötelezett támogatójaként három nagyszabású, 2005 áprilisáig tartó koncertsorozat
támogatására vállalkozott.
2004. október 31-én Bogányi Gergely szólóestjével indult a Zeneakadémián a "Harmóniában a Matávval: A ZONGORA" című
bérletsorozat. A tíz zongoraestből álló sorozat keretében magyar, és külföldi zongoraművészek - többek között olyan világsztárok,
mint Alfred Brendel vagy Piotr Anderszewski - léptek fel.
2005. januárjában indult az Amadinda Ütőegyüttes négy koncertből álló családi koncertsorozata a Zeneakadémián, "Síppal,
dobbal" címmel. A vasárnap délutánonként megrendezésre kerülő hangversenyeken az Amadinda együttes műsora a nagyon
magas zenei színvonal mellett sok érdekességet és meglepetést tartogatott a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. A sorozat
főtámogatója a Matáv volt.
Szintén a Zenekadémia volt a helyszíne Bogányi Gergely Kossuth díjas zongoraművész négy hangversenyének 2005. első
negyedévében. Az egy szólóestből, és három nagyzenekari koncertből álló sorozatban a Matáv Szimfonikus Zenekar és a Liszt
Ferenc Kamarazenekar is fellépett - Harmóniában a Matávval.

Ghymes
A Ghymes együttes az elmúlt néhány évben megsokszorozta hírnevét és rajongótáborát. A koncertek teltházasak, a lemezek
több ezer példányban kelnek el, 6 és 66 évesek együtt dúdolják a Szarka-testvérek hol vérpezsdítő, hol édes-szomorkás, tanító
dalait.
A Matáv immár harmadik éve támogatta a Zenekar minden produkcióját.
Az együttműködésnek köszönhetően a Ghymes 2004-ben 40 koncertből álló turnéval, gyermeknapi koncerttel, 20 éves
fennállásuk ünneplésére egy nagy budapesti bulival és természetesen egy új albummal örvendeztette meg a közönséget.
A Ghymes együttes 2004-ben ünneplte megalakulásának 20. évfordulóját. A jubileumi koncertet a karácsonyi koncertekkel
együtt december 26-án és 27-én rendezték meg a Budapest Kongresszusi Központban.
Az esemény vendégei és közreműködői: a Matáv Szimfonikus Zenekar, Ónodi Eszter, Hobo Földes László, Kiss Bernadett voltak.

Matáv Színházi Esték Békéscsabán
2004. december 17-én mutatták be a Békéscsabai Jókai Színházban az "Éljen az élet! (Toulouse Lautrec)" című musicalt. A múlt
századforduló legendás festőművészének életéről szóló darab zenéjét egy ugyancsak legendás francia művész, Charles
Aznavour írta.
A magyarországi bemutató a Matáv támogatásával valósult meg, a Matáv színházi esték sorozatban.
Az előadás rendezője Kálói Molnár Péter.
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VIII. Őszi Szolnoki Művészeti Hetek
A Matáv volt a kizárólagos szponzora a VIII. Őszi Szolnoki Művészeti Hetek keretében megrendezésre került alábbi két
koncertnek:
 2004. október 18-án 19:00 órakor a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje, melyen közreműködött Kincses Veronika.
Helyszín: Szigligeti Színház,
 2004.október 22-én 19:00 órakor Trilógia címmel megrendezésre került koncert, melyen közreműködtek: Tony Lakatosszaxofon, Jasper Van't Hof- zongora, David Friedman- vibrafon. Helyszín: Városi Művelődési és Zenei Központ Színházterme.
Kincses Veronika a Magyar Állami Operaház vezető énekesnője. A magyar kultúra hazai és külföldi népszerűsítése terén végzett
tevékenységéért, valamint művészetének elismeréséért az Érdemes művész kitüntetés mellett a Magyar Köztársaság legnagyobb
díjában, a Kossuth- díjban részesült.
Tony Lakatos (szaxofon) és Jasper Van't Hof ( zongora) duója 1985 és 1995 között nem kevesebb, mint öt saját CD-t jelentetett
meg, s emellett 400-nál is több koncertet adott együtt világszerte. Az azóta eltelt 9 év alatt érte őket sokféle más zenei inspirációmost például a Pili Pili nevű formációban kialakult összeszokottságuk eredményét hallhatta a közönség. Az ő játékukat
egészítette ki a különleges technikájáról ismert híres improvizátor- David Friedman (vibrafon).

Barokk zenei esték
A Matáv támogatásával került megrendezésre ifj. Vázsonyi János három hangversenyből álló sorozata a budapesti Colombus
állóhajón a Pesti Vigadóval szemben. A művész rendhagyó módon altszaxofonon szólaltatta meg J.S Bach és G.F. Händel műveit,
Váci Dániel (szopraninszaxofon), Soós Gabriella (csembaló) és Szilágyi Ágota (cselló) közreműködésével. A koncertek időpontja:
2004. július 29. augusztus 16. és szeptember 30. este fél 9.

Matáv Nyáresti Koncertek
2004. július 15.-től nyolcrészes koncertsorozat részesei lehettek a jazzkedvelők.
A Pesti Vármegye háza díszudvarán megrendezésre kerülő nyáresti koncerteken a magyar jazz kiemelkedő zenészein kívül
néhány külföldi csillag is felcsillant.

Művészetek Völgye Fesztivál
2004-ben tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a Művészetek Völgye Fesztivál, amelynek támogatói között ismét ott
volt a Matáv. Kapolcson, valamint további 5 faluban (Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Pula, Öcs) közel 800 program
várta az érdeklődőket.
A Kapolcs központú összművészeti fesztivál szinte minden műfajt átfog, a klasszikus tánctól kezdve az utcaszínházi előadáson,
irodalmi esten, teaházon, egyházi- és világzenei programokon át egészen a barlangtúráig.
Az évenként 160-180 ezer látogatót vonzó non-profit fesztiválon ismét volt Matáv Jazz Színpad, ahol olyan neves magyar előadók
léptek fel, mint Vukán György, Dés László, és a Hot Jazz Band együttes.
A 2004. július 23-tól augusztus 1-éig tartó rendezvénysorozaton több száz szegedi előadó mutatkozott be a Balaton-felvidék kis
falvaiban, hiszen 2004-ben Szegedet hívták meg vendégvárosnak.

Fehérvári Nyári Játékok
2004. július 8. és augusztus 5. között a Fehérvári Nyári Játékok keretében öt nagyszerű előadás került megrendezésre a Bregyó
közben, a Matáv főtámogatásával.
Július 8.: Jézus Krisztus Szupersztár (rockopera) a Sziget Színház előadásában
Július 15.: Egri csillagok (történelmi musical) a Nyíregyházi Mandala Színház előadásában
Július 22.: Marica grófnő a Sziget Színház előadásban
Július 29.: Mágnás Miska (nagyoperett) az Operettszínház előadásában
Augusztus 5.: Ezeregyév (történelmi táncshow) az ExperiDance Táncművek és Román Sándor előadásában

Regejáró Misztrál Fesztivál- Nagymaros
Július 16-17.-én került megrendezésre a III. Regejáró Misztrál Fesztivál a Dunakanyar Művészeti Hetek rendezvényeinek sorában,
a Matáv támogatásával.
Az idei programból:
Makám, Szélkiáltó, Ghymes, Tolcsvay Trió, Misztrál, Kolompos, Gajdos, Söndörgő, Vándorvokál, Kobzos Kis Tamás, Kátai Zoltán,
Musica Historica, Huzella Péter, Radványi Balázs, Tatros, Móc-Art, Kis Gergely Márton, Berecz András és még sokan mások
gondoskodtak a tartalmas programról.
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XXV. Jubileumi Kaláka Folkfesztivál - Miskolc Diósgyőri Vár
2004-ben július 8-11. között került megrendezésre a Kaláka Fesztivál ismét a Matáv főtámogatásával.
A Diósgyőri Várban a hagyományokhoz híven péntek, szombat, vasárnap (július 9.,10.,11.) voltak a programok délután 6-tól éjjel
1-ig, párhuzamosan két színpadon, ezt követően hajnalig táncház a várudvaron, valamint szombaton délelőtt Gyerekfesztivál.
Július 8-án délután 3-kor megnyílt a Herman Ottó Múzeumban a "Kaláka Folkfesztivál 25 - Kaláka Együttes 35" című kiállítás. A
tárlat anyagát részben saját archívumunkból, másrészt a közönség által összegyűjtött fotókból, tárgyakból relikviákból állították
össze a szervezők a múzeum munkatársaival közösen.
Július 8-án este 6-kor a Városháza díszudvarán volt a fesztivál megnyitója.

Matáv Gyerek Sziget 2004
2004-ben újra, hat hétvégén át, mindenkinek nyitva állt a Matáv Gyereksziget, hogy élményekkel, játékokkal, ajándékokkal és
színpadi produkciókkal bűvöljön el minden kis és nagyembert, gyereket, gyereklelkű felnőttet, szülőt, nagyszülőt. Mindenkit, aki
játszani, sportolni, ügyeskedni, versengeni és alkotni szeret.
A versengők jutalma ajándék volt, az alkotóké az alkotás, aki megszomjazott Telemálnával olthatta szomját.
Meglepetés volt a sziget kis kalózainak: Aki június 1.- július 9. között bármelyik hétköznap 10.00 és 18.00 óra között vezetékes
telefonról felhívta a 240-8100-s telefonszámot és regisztráltatta magát, annak gyermekét, gyermekeit kalóz-sapkával
ajándékoztuk meg!
A családról szólt a hétvége! Találkoztunk a Matáv Gyerekszigeten, ahol 2004-ben is rengeteg nagyszerű élmény várt mindenkit!

V. Lamantin Jazz Fesztivál és II. Improvizációs Tábor - Szombathelyen
Június 21. és 26. között került megrendezésre az V. Lamantin Jazz Fesztivál. Az évről évre nagyobb, szélesebb tömegeket
megmozgató rendezvény az utóbbi években már szinte elválaszthatatlanul összeforrt a Matáv nevével.
A fellépő zenekarok a bluestól a modern jazzig terjedő stílusok legjobbjai közül kerültek ki, közöttük hazai illetve külföldi előadók
egyaránt megtalálhatók voltak.
A fesztivál ideje alatt a tavalyi nagy sikerre építve, egy régi szombathelyi hagyományt újjáélesztve, 1 hetes országos improvizációs
tábort is szerveztek a Magyar Jazz Szövetség segítségével.
A fesztivál zenei programjai a tervek szerint kiállításokkal, borbemutatóval egybekötött vacsorákkal is bővültek.

KFT koncertturné
2003 év végén megjelent a Kft új nagylemeze, Higiénikus ember címmel.
A lemezbemutató országos koncertturnét a Matáv támogatta.
Egyelőre 13 városba látogatott el az együttes, hogy személyesen is elvarázsolja a közönséget.
A turné időpontjai és helyszínei voltak:
Február 10. Sopron, Liszt Ferenc Kulturális Központ, 19 óra
Február 12. Debrecen, Arany Bika Szálló, Bartók terem, 19 óra
Február 13. Dunaújváros, Bartók Művelődési Ház, 19 óra
Február 19. Miskolc, Rónai Művelődési Ház, 19 óra
Február 28. Baja, Városi Művelődési Központ, 19 óra
Március 05. Tatabánya, Közművelődés Háza, 19 óra
Március 09. Eger, Ifjúsági Ház, 19 óra
Március 10. Szeged, Ifjúsági Ház, 19 óra
Március 20. Győr, Richter terem, Tavaszi Fesztivál Gála, 19 óra
Március 24. Pécs, Ifjúsági Ház, 19 óra
Április 01. Békéscsaba, Ifjúsági Ház, 19 óra
Május 01. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Május 14. Budapest, Zöld Pardon
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"A Matáv bemutatja:" Bobby McFerrin és a Matáv Szimfonikus Zenekar koncertje
2004. május 24-én az Erkel Színházban első ízben lépett fel Magyarországon Bobby McFerrin, a világhírű jazzénekes, és
karmester.
Bobby McFerrin lemezei eddig 20 millió példányban keltek el világszerte, és 10 alkalommal kapott Grammy díjat. Az elmúlt
évtizedben rendszeresen együtt dolgozott Chick Coreával és a Bécsi Filharmonikusokkal - ezen munkái révén a jazz és a
klasszikus zene utazó nagyköveteként tartják számon a zenerajongók.
Első budapesti fellépésén a koncert első részében Bobby McFerrin vezényelte a Matáv Szimfonikus Zenekart, és Vivaldi g-moll
concertójának egyik szóló cselló szólamát is elénekelte. A hangverseny második részében jazzénekesként "a capella" szabad
improvizációkat adott elő a művész.
A különleges zenei csemegének számító koncert természetesen a Matáv támogatásával valósult meg - folytatva az elmúlt évek
nagysikerű Matáv Jazzgáláinak hagyományát. A korábbi években olyan kiváló jazz előadók léptek fel Magyarországon a Matáv
hozzájárulásával, mint Chick Corea, Jan Garbarek, Pat Metheny, Al Jearreau, Jack DeJohnette, és John Pat

Matáv Vivicittá
2004-ben Budapesten április 4-én (vasárnap) került megrendezésre a 19. Matáv Vivicittá Városvédő Futás. A 12 km-es, 3,6 km-es
és a 6,5 km-es távok mellett 2004-ben először gyalog-menetet is szervezett a Budapest Sportiroda.
Budapesten kívül az 2004-ben már két nagyvárosban volt Matáv Vivicittá:
Április 24-én Szegeden, május 16-án pedig Debrecenben sütötték el a startpisztolyt.

Matáv Pólósuli
A Matáv Pólósuli Faragó Tamás és Csapó Gábor vezetésével 1994. óta neveli a vízilabda utánpótlást. Az egyesület célja a
sportág népszerűsítése, tömegsporttá emelése, a tehetségek kiszűrése és fejlődésük valamint számukra a "nagy" egyesületben
történő versenyzés biztosítása.
9-10 és 12-14 éves korcsoportúaknak tartanak edzést heti hat alkalmas lehetőség - lányok számára külön csoport - biztosításával.
A legtehetségesebbek a korosztályuknak rendezett bajnokságokon szerepelnek Königh György és Váradi Ákos edzők
irányításával.
Az edzések helyszíne a Császár-Komjádi Uszoda.
A Matáv Pólósuli eredményei:
1995., 1997., 1998., 2000., 2001. - bajnoki cím
1995., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002. - kupa győzelem
2004. évi program: 2003-2004. évi Budapest Gyermek "B" és "C" Bajnokság minden hónapban, tornarendszerben két mérkőzés.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar és Rost Andrea koncertje Szolnokon
Március 22.-én 19.00 órai kezdettel került sor a Szigligeti Színházban Rost Andrea és a Liszt Ferenc Kamarazenekar közös
koncertjére. A hangverseny a XII. Szolnoki Zenei Fesztivál keretében került megrendezésre a Matáv támogatásával.
A koncert műsora volt:
Mozart: Nyitány olsz stílusban K. 318.
Vivaldi: F-dúr versenymű három hegedűre RV 551
J.S.Bach: II. Brandenburgi verseny BWV 1047
-SzünetMozart: Don Givanni "Ah fuggi" no. 8.
Figaró házassága-Barbarina áriája no. 23.
Jupiter szimfónia K. 551
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Dés / Metszetek koncert Szegeden
2003-ban megjelent Dés "Meszetek" c. lemeze, mely egyúttal Makk Károly "Egy hét Pesten és Budán" c. filmjének zenéje. A
lemezbemutató turné első állomása Szeged volt. A szegedi koncertet a Matáv támogatatta.
A koncerten közreműködtek:
Dés László szaxofon
Fekete Kovács Kornél trombita
Juhász Gábor gitár
Balázs József billentyűs hangszerek
Glaser Péter nagybőgő
Dés András ütőhangszerek
Balázs Elemér dob
A koncert időpontja: 2004. március 03. 19:00 óra
Helyszín: Szeged, Belvárosi Mozi

Harmóniában a Matávval: A ZONGORA
A klasszikus zene barátai, a koncertlátogató közönség az elmúlt évek során tapasztalhatta, hogy a "Harmóniában a Matáv-val"
szlogenre érdemes felfigyelni. Különleges zenei csemegéket, világhírű művészek régen várt magyarországi fellépéseit ígéri ez a
felvezető mondat.
2003. szeptemberétől újabb nagyszabású hangversenysorozat támogatására vállalkozott a Matáv, a Strém Koncert Kft-vel és a
Jakobi Koncert Kft-vel karöltve.
A Zongorabérlet keretében a Zeneakadémia Nagytermében tíz világhírű művész adott szólókoncertet. A sorozat a 2003-2004-es
hangversenyszezon kiemelkedő eseménye volt, hiszen legnagyobb, világjáró magyar zongoraművészeink mellett külföldi sztárok
is felléptek a Zeneakadémia patinás nagytermében.
A "Harmóniában a Matáv-val": A ZONGORA bérletsorozat programja volt:
2003. szeptember 15. Vásáry Tamás
2003. szeptember 21. Schiff András
2003. november 10. Bogányi Gergely
2003. november 22. Gregory Sokolov
2003. december 21. Frankl Péter
2004. január 4. Kocsis Zoltán
2004. január 26. Emmanuel Ax
2004. február 1. Várjon Dénes
2004. február 10. Ránki Dezső
2004. március 1. Jandó Jenő

Csehov: Platonov Nyíregyházán
Bemutató : 2004. január 24.
Rendező: Ivo Krobot
A Platonov Csehov legkorábbi darabja, 18 évesen írta. A kéziratot bátyjának küldte el, ám elveszett, s csak halála után jó másfél
évtizeddel, 1920-ban bukkantak rá. Sokan azt tartják, a Platonov egy Rimbaud-hoz mérhető ifjú zseni meglepő mélységű és
érettségű műve, talán csak a hamletizálást szokták hibájául felróni.
A hosszú orosz tél utáni első meleg tavaszi napon egy vonzó özvegy vidéki udvarházában újból találkozik a környékbeli
összeszokott társaság: földbirtokosok, hitelezők, az orvos, a tanító, vagyis a jellegzetes helyi értelmiség. A viszontlátás öröme
hamar elmúlik, mert a barátságosnak tűnő felszín alatt egy másik, egy groteszk viszonyrendszer lappang. A szereplők valójában
egy beteljesületlen szerelmekből, gyűlölségekből, ígéretekből, hazugságokból és öncsalásokból szőtt hálóban vergődnek

Brecht-Dessau: Kurázsi mama és gyerekei Kecskeméten a Katona József Színházban
A darab a Matáv Színházi Esték keretében került bemutatásra.
Bemutató: 2004. január 09.
A Kurázsihoz több közhely tapad: egy anya tragédiája, az emberi szívósság, a mindent kibírás, túlélés bizonyítéka, vagy a másik
véglet, a csatamezők hiénája, a mocskos pénzért a gyerekeit is feláldozni képes üzletasszony története. De ha csak a szöveget
nézi az ember, akkor ez mind jelen van, és még sokkal több is, egyszerre. Sokféle helyzetben találkozunk vele, minden pont a
közhely ellen és a megszokott ellen megy. Minden mondat legalább háromfélét jelent, és a darab színrevitelekor az a tét, sikerül-e
ezt a bonyolult sokrétűséget megjeleníteni, az olajozottan működő hazugsággépezetből valami kis használható igazságot
kikaparni.
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Szponzorálás 2003
Bogányi Gergely országos koncertturné
Harmóniában a Matáv-val címmel országos koncertturnéra indult Bogányi Gergely.
1974-ben született Magyarországon. Mára már nemzedékének egyik vezető zongoristájává nőtte ki magát. Szakmai képzése a
budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián kezdődött és a a helsinki Sibelius Akadémián, illetve a bloomingtoni Indiana University-n
folytatódott. Baranyay László, Rados Ferenc, Matti Raekallio és Sebők György volt többek között professzora.
Diszkográfiája ezidáig hét lemezt foglal magába Mozart-versenyművekkel, Chopin és Liszt zongoraműveivel, Chopin és
Rachmanyinov cselló-zongora szonátáival és Liszt teljes hegedű-zongora termésével. Bogányi Gergelyt a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma 2000-ben Liszt-díjjal tüntette ki.
A turné helyszínei voltak:
Október 26. Gödöllő- Királyi Kastély 19:00
Október 31. Székesfehérvár-Szent István Művelődési Központ 19:00
November 6. Győr-Richter János hangversenyterem 19:00
November 11. Szeged, Konzervatórium 19:30
November 12. Békéscsaba, Megyei Könyvtár 19:00
November 13. Debrecen, Arany Bika Szálló Nagyterem 19:30
November 16. Sopron, Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 19:00
November 17. Zalaegerszeg, Hangverseny és kiállító terem 19:00
November 18. Pécs, Művészetek Háza 19:00
November 19. Miskolc, Konzervatórium

Ghymes 2003
2003-ban - immár második éve - folytatta együttműködését a Ghymes és a Matáv.
A magyar népzenei gyökerekből táplálkozó, abból világzenévé, majd a sajátságos "ghymes-zenévé" formálódott zenei hangzás
rajongótábora egyre nagyobbá vált az elmúlt években.
A 2002. őszén megjelent Héjavarázs című album két hónap leforgása alatt platinalemez lett, és a két teltházas Kongresszusi
Központbeli karácsonyi koncert - melyet a Matáv Szimfonikus Zenekarral közösen adtak - szintén a ghymes-zene hódító
hadjáratának kiemelkedő állomása volt. A szimfonikus betétekkel tűzdelt koncert felvételévből készült 2003-ban egy DVD és egy
VHS változat, valamint az új album.
A nagy sikerre való tekintettel a Ghymes együttes és a Matáv Szimfonikus Zenekar további közös alkotómunkát tervez, de nem
maradt el az együttes országos turnéja sem, minimum 40 koncertet vállaltak magukra.

Mindentudás egyeteme - Mindenkinek
2002. szeptember 16-ától 52 alkalommal neves tudósok tartottak egy-egy közérthető előadást szakterületük legfrissebb
tudományos ismereteiről a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Mindentudás Egyeteme a Matáv és a
Magyar Tudományos Akadémia együttműködésének keretében, a Matáv és az Axelero támogatásával valósult meg. A díjtalanul
látogatható programokat tömörített formában a közszolgálati televízió- és rádióadók felvételről sugározták, és az előadások
anyaga az interneten is elérhető volt.

José Cura Budapesten
Október 28-án a Budapest Kongresszusi Központban a Matáv Szimfonikus Zenekarral lépett fel a világhírű argentin tenorista
José Cura.
Műsoron volt: Romantikus operarészletek - Dvorák: 9. "Újvilág" szimfónia.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar és Maurice André közös koncertje Szolnokon
Október 15-én kerül sor a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Maurice André, a világhírű trombitaművész közös koncertjére a Matáv
kizárólagos támogatásával.
Helyszín: Szolnok Városi Sportcsarnok
A sztárvendég két gyermeke: Nicolas André - trombitaművész és Beatrice André - oboaművész szintén fellépnek a koncerten.
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Maurice André egy dél-franciaországi városban látta meg a világot. Gyermekkorában vájárként dolgozott a Cévannes-i
szénbányában, a trombitajáték alapelemeit pedig nagybátyjától és édesapjától tanulta. Katonaévei után Párizsba ment, hogy
tudását a Zeneakadémián tökéletesítse. Alig múlt húsz éves, amikor a Zeneakadémia első trombitása lett.
Először jazzt játszott, majd a Francia Nemzeti Zenekar alkalmazta nyolc éven át. Ezután
Münchenbe szegődött. Zenei pályafutását számtalan kitüntetés kíséri, előadásait telt házzal ünnepli a hallgatóság.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar a világ zenei életének élvonalába tartozik. Repertoárjuk az egész zeneirodalmat felöleli.
Rendszeresen hangversenyeznek minden földrészen, fellépnek a világ leghíresebb fesztiváljain.
1991 óta a zenekar az Óbudai Társaskört tekinti otthonának. 2001-ben rendezték meg a 10. Zempléni Művészeti Napokat,
melynek a zenekar a létrehozója. Az együttest 1979 óta Rolla János vezeti.

Aida Debrecenben
Október 1-én, 19:30-kor a Zene Világnapja alkalmából kerül sor Verdi: Aida című művének bemutatására koncertszerű
feldolgozásban. Az utóbbi években immár hagyománnyá vált, hogy a zene világnapján egy-egy operaprodukció kerül színpadra a
Debreceni Filharmonikus Zenekar előadásában, nemzetközi hírű magyar előadóművészekkel a főszerepben, továbbá a
Csokonai Színház énekművészeivel és a Debreceni Kodály Kórus közreműködésével.
Ez az opera nagy előadói apparátust igényel, emiatt csak igen ritkán hangzik el kisebb városokban. A szervező ezért választották
2003-ban e művet.
Helyszín: az Aranybika Szálló Bartók terme.

Dürenmatt: az öreg hölgy látogatása Zalaegerszegen
A darab a Matáv Színházi Esték keretében kerül bemutatásra.
Bemutató: 2003. október 03.
Dürrenmattnak e reprezentatív műve kísérteties erejű példázat arról a társadalomról, melyben a pénz ereje mindenható. A
cselekmény, melynek során Güllen "becsületes polgárai" eljutnak egy náluknál semmivel sem rosszabb társuk kollektív
meggyilkolásáig, egy sorstragédia könyörtelen törvényszerűségével gördül előre.

Művészetek Völgye Fesztivál
Az 2003-ban tizenötödik alkalommal került megrendezésre a Művészetek Völgye Fesztivál, amelynek egyik főtámogatója ismét a
Matáv volt.
Kapolcson, és a környező falvakban nyolcszáz program várta az érdeklődőket július 25-től augusztus 3-ig. A tíz napos
összművészeti fesztiválon mindenki megtalálhatta a számára érdekes programokat, az irodalmi felolvasástól a kiállításokon át a
színdarabok és a komoly illetve a könnyű zene világáig.
Az idei "völgyvendég" a Debrecen volt, ahonnan különböző művészetek képviselői érkeztek. A színházi bemutatók élén 2003-ban
a Krétakör Színház társulat volt.
A számos zenei rendezvény között nagy sikert aratott a Matáv Jazz Színpad Taliándörögdön, ahol a legjobb magyar jazz előadók
és együttesek léptek fel.

Szegedi Szabadtéri Játékok - Matáv Színházi Esték
A Matáv Színházi Esték keretében került bemutatásra Andrew Lloyd Webber-Tim Rice: Jézus Krisztus Szupersztár c. musicalje a
Musical Színház és a Szegedi Nemzeti Színház társulatának előadásában. Az előadások augusztus 1-én, 2-án, 3-án voltak.
A szereposztásból: Szomor György, Tunyogi Bernadett, Makrai Pál, Venyige Sándor, Gábor Géza, Faragó András, Feke Pál,
Mezei Zoltán, Serbán Attila, Csík Sándor.
A produkció méreteire jellemző volt , hogy kizárólag sportcsarnokban és szabadtéri Színpadokon játszható. Magyarország
egyetlen kőszínházában sem fér el. A díszlet 25 tonnát nyomott, a 80 szereplő az előadás alatt mintegy 270 jelmezt viselt.

Összpróba Színjátszó-tábor Tatán
A Matáv nyújtott segítséget ahhoz, hogy egy nagyszerű kezdeményezés megvalósulhasson. A tatai színjátszó- táborban a fiatalok
elsajátíthatták- többek között- a drámai kifejezési formákat, amelyek a mindennapi életben segíthetik a kapcsolatfelvételt,
kommunikációt. A drámajátékon túl egyéb kreatív foglalkozásokat is tartottak. A tábor szakmai színvonalát a tanárok garantálták:
Lázár Kati, Léner András, Molnár Piroska, Ascher Tamás, Bezerédi Zoltán, Nádasdy Ádám, Törocsik Mari, Zsámbéki Gábor.
A tábor június 30- augusztus 16. között került megrendezésre. A 48 nap alatt 4 turnus indult kb. 10-150 középiskolásnak.
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IX. Európai Bordalfesztivál: Pécsett és a Villány-Siklósi Borúton
1993 óta rendszeresen nagy érdeklődés mellett kerül megrendezésre a mindeddig egyedülálló Európai Bordalfesztivál, Pécsett s
a Villány-Siklósi Borúton. 2003-ban szeptember 24-29. között kelt életre a fesztivál, a Matáv fő támogatásával. A rendezvény
egyedi jellege és színvonala tette lehetővé, hogy helyett kapott az Európai Zenei Naptárban.
Rendezvény célja: kapcsolatot találni a kultúra és a gazdaság között, a borkultúra és a hozzá kapcsolódó népi hagyományok
megőrzése, a művészet eszközeivel erősíteni, segíteni a magyar borok elismertségét szerte a világon.
Európa hét országából 250 énekes és a régió legjobb néptánc együttesei vettek részt a rendezvényen. Ebben az évben a
képzőművészet és az irodalom teljesítette ki a programot.
A résztvevok bemutatták a borral kapcsolatos hagyományaikat dalban, táncban elbeszélve és megismerkedtek a magyar kultúra,
a hazai bortermelés értékeivel. A résztvevő külföldi együttesek a magyar folklór-zenetörténet legszebb bordalait közös karban
énekelték el.
Volt borcímke tervező képzőművészeti pályázat és kiállítás, szüret, must - és borkóstolás, sok-sok koncert, népi felvonulás és
kirakodó vásár.

Regejáró Misztrál Fesztivál- Nagymaros
Július 18-19.-én a Matáv támogatásával került megrendezésre a II. Regejáró Misztrál Fesztivál a Dunakanyar Művészeti Hetek
rendezvényeinek sorában.
A programból:
Kaláka, Kormorán, Makám, Dagda, Tolcsvay Béla, Sebő Ferenc, Arasinda, Misztrál,Rat Boys, Édain, Huzella Péter, Kolompos,
Tatros, Komisz Kenyér és még sokan mások gondoskodtak a tartalmas programról.

XXIV. Kaláka Folkfesztivál - Miskolc Diósgyőri Vár
2003-ban július 10-13. között került megrendezésre a Kaláka Fesztivál, s már évek óta hagyomány, hogy a Matáv vállalja a
rendezvény főszponzori szerepét. Az országosan kedvelt és ismert rendezvény 2003-ban is igazi zenei csemegékkel vonzotta a
látogatókat.
Az idei program:
Július 10. Csütörtök
15.00 Népi hangszer kiállítás a Herman Ottó Múzeumban
17.30 Nyitóhangverseny a Városháza udvarán
július 11. Péntek
17.00-tól hajnalig 2 színpadon koncertek a Diósgyőri Várban
július 12. Szombat
10.30 Gyermekfesztivál
17.00-tól koncertek hajnalig a Diósgyőri várban
július 13. Vasárnap
11.00 Istentisztelet a Belvárosi Evangélikus Templomban
15.00 Jótékonysági koncert a Zsinagógában
17.00-tól hajnalig koncertek a Diósgyőri várban

Matáv-Westel Jazzgála
A Matáv Csoport kiemelten fontosnak tartja hogy magyar színpadokon minél több világhírű előadó és különleges produkció
legyen elérhető a hazai közönség számára. A Matáv és a Westel ezért közösen vállalta egy újabb különleges zenei esemény
támogatását - 2003. május 31-én a Budapest Kongresszusi Központban a Matáv-Westel Jazzgálán először lépett fel együtt
napjaink három jazz-sztárja: Pat Metheny, Jack DeJohnette és John Patitucci.
A Bartók Rádió immár negyedik éve megrendezésre kerülő jazz-tehetségkutató versenyének díjkiosztó gálaestjén került sor a
három művész közös szereplésére. A bőgősöknek és basszusgitárosoknak kiírt idei nemzetközi jazzverseny díszelnöke John
Patitucci volt. A verseny zárógálájára, a jazzverseny-sorozat záróeseményére a szervezők meghívták a korábbi évek jazzgáláin
fellépő művészeket is - Pat Metheny a 2000-ben rendezett Zoller Attila Jazzgitárgála vendége volt, Jack DeJohnette pedig a tavalyi
Kovács Gyula Jazzdobgálán lépett fel.
A három művész korábban még soha, sehol nem vállalt közös szereplést, 2003. május 31-én, Budapesten játszottak először
együtt. Ezen az estén kívül nem is terveztek további együttes produkciót, ezért a Matáv Westel Jazzgála közönsége egyedi,
különleges zenei élményben volt része.
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A Matáv A Bartók Rádió főtámogatója
A Matáv és a Magyar Rádió Rt. megállapodása értelmében, a Matáv 2003-ban is főtámogatója volt a Bartók Rádiónak. A vállalat,
mint a komolyzene és a kulturális értékek elkötelezett támogatója immár hetedik éve sikeresen működik együtt a Magyar Rádió
kulturális adójával. A támogatás keretében egyebek mellett a következő műsorok illetve műsorsorozatok voltak hallhatók a
Bartók Rádióban a Matáv jóvoltából: Éjszakai jazzklub, Klasszikus és jazz, Közvetítések a Magyar Állami Operaházból, Muzsikáló
reggel, Muzsikáló délután, Világjáró művészeink a Márványteremben, valamint a Bartók Rádió Klubja.

Az Operaház fantomja
2003. június 1-től végre Magyarországon is színre került Andrew Lloyd Webber világsikerű musicalje, Az Operaház fantomja
(www.madachszinhaz.hu).
A darab londoni premierje óta eltelt több mint tíz év alatt számos hazai színház próbálta megszerezni a magyarországi bemutató
jogát. A produkció különleges technikai igényeinek, és a jogtulajdonos által támasztott magas szakmai elvárásoknak végül a
Madách Színház felelt meg, sőt Sir Webber első ízben engedélyezte a darab "nonreplica" színrevitelét - a világon eddig minden
színházban azonos díszletekkel, jelmezekkel, és rendezésben láthatta a közönség Az Operaház fantomja.
Szirtes Tamás rendező és csapata minden bizonnyal azért kapta ezt a megtisztelő lehetőséget a szerzőtől, mert a korábban
szintén a Madáchban, Szirtes rendezésében színre került Macskák előadást a világszerte legjobbak között tartják számon.
A Matáv, mint a kultúra, a zene, és a színház támogatója, örömmel állt a produkció mellé szponzorként. Az Operaház fantomja
főtámogatójaként a következő három évben - ennyi időre kapta a játszás jogát a Madách Színház - többezer színházlátogató
számára kapcsolódhat össze a Matáv neve és a kultúratámogatás ténye, egy különleges, izgalmas színházi élmény során.

Matáv Gyerek Sziget 2003
"Odakint hétágra süt a nap! Ne üljenek otthon, hozza ki családját, barátait és ismerőseit a Matáv Gyerek Szigetre"
Újra fergeteges buli, önfeledt szórakozás várt mindenkire! Rengeteg gyerek, vidám szabadtéri programok, vonzó ajándékok.

Lát-Határ Összművészeti Fesztivál- Szigetvár
2003-ban a Matáv volt a főtámogatója a Lát-Határ Összművészeti Fesztiválnak, mely június 25-29. között került megrendezésre
Szigetváron. A rendezvény egyébként negyedik születésnapját ünnepelte. Az idei évben elsősorban a Zrínyi Vár adott otthont a
programoknak. A rendezvény több, egyenrangú fontossággal bíró "pilléren" állt: filmművészet, képzőművészet, zene.
Ízelítő a kínálatból:
BËLGA, Ladánybene 27, Ghymes, Török Ádám és a MINI, Amorf Ördögök
Országos Elektrografikai Kiállítás és Szimpózium
Somogy és Baranya megyei városok kórusainak találkozója

Shakespeare: Hamlet Miskolcon, a Diósgyőri Várban
A Matáv Színházi Esték keretében került bemutatásra Shakespeare: Hamlet c. műve Kálloy Molnár Péter rendezésében és
főszerelésével.
Bemutató: 2003. Június 20.
További előadások: június 21,22,23.
A színész nevét sok darab szereplője és rendezőjeként ismerheti a közönség. Olyan rendhagyó és évek óta sikeresen játszott
előadásokról van szó, mint pl. G.Ö.R.CS, S.Ö.R., Rocky Horror Show. 2003-ban a Hamlet modern feldolgozását tűzte ki célul,
melyhez ideális helyszínre lelt a Diósgyőri Várban.
A műről a rendezőtől:
"Minden korban korszerű, aktuális: diktatúra, trónbitorlás, puccs, titokzatos gyilkosság, hatalommal való viszaélés.2003 Hamletje
természetesen XXI. századi. Természetesen XVI. századi. Természetesen mindkettő. Hamlet, dán királyfi a darab megírása óta
eltelt 400 év tapasztalatával öregebb kell legyen . 400 évvel modernebb kell legyen , fiatalabb, mégis ősapjához következetes.
Hamlet, dán királyfi magyar kell legyen, ha azt játsszuk, hogy Magyarországon él.
A Hamlet 2003-ban Magyarországon is egy várromon játszódik. De mindenki azt mondja, hogy ez egy vár. A hatalom
központjában játszódik, annak hűlt helyén, annak emlékén. Szereplőinek a látszat megőrzése a legfontosabb feladatuk. A vár
emlék hologramjának konzerválása. Emlékművet emelni, ha eredeti már nincs. Mindenki úgy tesz, mintha milliók felett
diszponálna (emberben és pénzben egyaránt) még ma is. Pedig összesen hatan teszik a dolgukat az egykori királyi székhely
romjain."
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Lamantin Jazz Fesztivál
Június 16. és 21. között került megrendezésre a IV. Lamantin Jazz Fesztivál, immár évek óta Matáv főtámogatásával. Az 2003-ban
negyedik születésnapját ünneplő fesztivál elnyerte a város kiemelt rendezvénye címet az önkormányzattól.
A fellépő zenekarok a bluestól a modern jazzig terjedő stílusok legjobbjai közül kerültek ki, közöttük hazai illetve külföldi előadók
egyaránt megtalálhatóak voltak.
A fesztivál ideje alatt egy régi szombathelyi hagyományt újjáélesztve, 1 hetes országos improvizációs tábort is szerveztek a
Magyar Jazz Szövetség segítségével.
A fesztivál zenei programjai egyéb kulturális és gasztronómiai programokkal is bővültek. (jazzbalett előadás, szabadtéri
performance-ok, kiállítások, borkóstolók neves hazai borászok részvételével)

King's Singers koncert Szolnokon
Az együttes 1968-ban alakult Cambridge-ben. A hat angol úriember - David Hurley, Paul Phoenix, Philip Lawson, Gabriel Crouch
és Stephen Conolly és Bobin Tyson- igazi zenei csemegének ígérkező koncertet adott április 29-én 19 órai kezdettel a szolnoki
Városi Sportcsarnokban, a Matáv támogatásával.
A King's Singers rendkívül sokoldalú együttes, a komolyzenétől a könnyedebb műfajokig terjedő, széles repertoárral
rendelkeznek, melyben a korai reneszánsz mesterek és a kortárs zeneszerzők művei egyaránt megtalálhatók.
A King's Singers minden félévben turnéra indul, s a világ minden táján koncertezik.
A szolnoki közönségnek 2000. január 15-én már alkalma volt látni a népszerű angol dalnokokat, akik akkor a Miskolci
Szimfonikus Zenekar kíséretében léptek fel, szintén a Matáv támogatásával.
Műsoruk ezúttal a következő volt: Ír népdalok, francia reneszánsz madrigálok, szerelmes dalok, "Masterpiece"- Paul Petterson
előadásában és "Close Harmony"- a harmincas évek slágerei.

Matáv Színházi Esték - Debrecen
A Matáv Színházi Esték keretében került bemutatásra Dumas-Sartre: Kean, a színész c. műve 2003. február 14-én.
Edmund Kean, a lexikon és a legenda szerint Anglia legnagyobb színésze volt. Ez a - korabeli tudósítások szerint- alacsony, rossz
külsejű, botrányhős művész forradalmasította az angol színjátszást. Az akkor divatos teátrális, fennkölt, romantikus stílussal
éppen ellentétben egy szenvedélyes, de realista színészetet valósított meg.
Magánélete is tele volt botrányokkal.
A darab ősszerzője, egy elfelejtett színházi mindenes-dramaturg, a francia színpadokon akkor uralkodó színészfejedelem,
Frédéric Lemaitre megrendelésére látványos színművet írt Kean botrányairól, barátságáról, amely a Walesi herceghez fűzte, s
közös szerelmükről, Helenáról, a londoni dán nagykövet szépséges feleségéről, aki a nyakát szegte. Ezt a darabot fésülte át
idősb Dumas mesteri kézzel Lemaitre számára, aki annyira azonosult a szereppel, hogy amikor azt egy felújítás alkalmával egy
olasz színészre bízták, a 75 éves színész plakátot csináltatott, és hirdette Párizs szerte: "Az igazi Kean én vagyok", majd
keserűségében elhalálozott.
Több mint 100 évvel későb Sartre érezte úgy, hogy kéretlenül is Dumas társszerzőjévé szegődik. Azóta a "Kean, a színész"
Belmondótól Vittorio Gassmann-ig, Laurence Olivier-től Ben Kingsley-ig a világ legnagyobb színészeinek lett önvallomása.
A darab persze melodráma. Ravasz dramaturgiájú kiszámíthatatlan fordulatokkal teli, érdekes és saját törvényű mellékfigurákkal
dúsított.

Matáv Színházi Esték - Nyíregyháza
A Matáv Színházi Esték keretében került bemutatásra Presser-Sztevanovity-Horváth: a Padlás c. félig mese-félig musical műve
2003. február 15-én.
Fiatal tudós kísérletezik a padláson: távoli, titokzatos bolygók üzeneteit próbálja megfejteni. Hát hová máshová pottyanna néhány
mesebeli szellem, több évszázados bolyongás után? Elfelejtett mesefigurák, akiket mindig kihagynak a mesékből. A herceg, aki
addig énekelte szerelmes dalait, míg vetélytársa egy csókkal fölébresztette Csipkerózsikát. Lámpás, a nyolcadik törpe. Az
igazmondó kölyök, s Meglökő, a bakó, aki ahelyett, hogy a dolgát végezte volna, ártatlanokat mentett. A padlásra várják Révészt,
aki elviszi őket oda, ahol rájuk is emlékeznek. Révész megérkezik ugyan, de éppen egy gengszter alakjában, s ebből bizony
bonyodalmak adódnak.
Kicsiknek és nagyoknak, 9-től 99 éves korig ajánljuk a mára klasszikusnak számító mesemusicalt.
A mű olyan emberi értékeket állít középpontjába, mint a hűség, a becsület, a tiszta szív, a barátság, az önzetlenség, s teszi ezt
úgy, hogy közben csodás dalokkal teli mese marad.
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Matáv Vivicitta és Minicitta
Az év első, kiemelkedő tömegsportrendezvényeként Budapesten április 6-án került megrendezésre a 18. Matáv-Vivicittá és
Minicittá Városvédő Futás. A felkészültebbek a 12 kilométeres Vivicittán, a kényelmesebbeknek a 3,6 kilométeres Minicittán
vehettek részt. A Vivicittá és a Minicittá rajtja és célja egyaránt a Margitszigeten volt. A verseny minden indulója egyedi pólót
kapott ajándékba.
Vivicittá Szegeden, Veszprémben és Pécsett is!
Szegeden immár harmadik alkalommal indult a verseny május 4-én, Veszprémben a tavalyi siker után másodszor, április 12-én,
az idei új helyszín pedig Pécs, ahol április 27-én lötték fel a startot.

Harmóniában a Matávval
A Filharmónia Budapest Kht. és a Matáv évek óta tartó sikeres együttműködése keretében a komolyzenét kedvelők minden
esztendőben igényes, világszínvonalú koncerteket hallgathatnak. A nem mindennapi sorozat 2003-ban is folytatódott. 2003-ban
a Matáv két különleges zenei eseményt támogatott.
Ránki Dezső és a Filharmónia Budapest Kht több éves együttműködésének újabb állomása a Kossuth díjas művész koncertsorozata volt. A háromrészes sorozat Mozart billentyűs kompozícióból álló válogatás volt, két szólóest, és egy négykezes koncert
keretében. A harmadik hangverseny közreműködője Klukon Edit volt. Ránki Dezső Mozart-sorozata a Zeneakadémián került
megrendezésre 2003. január 29-én március 12-én és május 6-án.
A Budapesti Kongresszusi Központ színpadán február 24-én adott koncertet a világhírű Academy of St. Martin in the Fields
kamarazenekar. Az 1959-ben alapított együttest a világ első számú kamarazenekaraként tartják számon. A koncert színvonalát
tovább emelte, a kamarazenekarhoz első vendégkarmesterként 2003-ban csatlakozó zongoraművész, Murray Perahia
közreműködése, aki immáron 30 éves pályafutása során számtalan nemzetközi elismerésben részesült és a világ élvonalába
tartozó művész. A koncert programján Bach Mozart és Beethoven művek szerepeltek.
Az együttműködéssel kapcsolatban Nagy Bálint elmondta, hogy a Matáv számára kiemelt jelentősséggel bír a komolyzenei
műfaj, a komolyzenei rendezvények támogatása. "Büszkék vagyunk arra, hogy a Filharmónia Budapesttel együttműködve évek
óta színvonalas koncertekkel, neves fellépőkkel színesíthetjük a kulturális rendezvények palettáját, és támogatásunkkal 2003ban is nívós előadások keretében, világsztárokkal találkozhatott a magyar publikum."
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Szponzorálás 2002
Spíró György - Az imposztor - a Pécsi Nemzeti Színházban a "Matáv Színházi Esték"
sorozaton belül
2002. október negyedikén, pénteken a 2000. évi West Side Story után egy újabb remekmű került bemutatásra a Pécsi Nemzeti
Színházban a Matáv főtámogatásával: Spíró György egyik leghíresebb műve, Az imposztor. A bemutatót - amin maga a szerző is
megjelent - óriási várakozás előzte meg a városban, és nagy sikert aratott. Rendező: Hargitai Iván, főszereplő: Jordán Tamás.

A soproni Petőfi Színházban a "Matáv Színházi Esték" sorozaton belül Ifjabb Alexandre
Dumas – A Kaméliás hölgy
A Kaméliás hölgy a modern európai kultúra legszebb és legmeghatározóbb szerelmi története. Az ismert párizsi kéjhölgy súlyos
beteg. Ekkor ismerkedik meg élete legnagyobb szerelmével, akivel új, tiszta életre készülődik. A szerelmesek boldogságát a fiú
apja rombolja szét: titoktartás mellett, családi becsültük érdekében megkéri a kaméliás hölgyet: hagyja el fiát! Rendező: AlmásiTóth András. Szereplők: Hevér Gábor, Papp Zoltán, Tóth Tibor, Nagy Gábor, Pasqualetti Ilona, Ivancsics Ilona Sztankay Orsolya,
Varga Gábor, Tándor Lajos, darázs Renáta, Herbst Szilvia

A veszprémi Petőfi Színházban a "Matáv Színházi Esték" sorozaton belül Gogol – A
Revizor
Gogolt megijesztette az udvari kamarilla vádja, miszerint komédiájával nemcsak a vidéki korrupciót akarja leleplezni, hanem
magasabb körök ellen támad, mit több, egész Oroszországot gyalázza. A szerző azonban leginkább lelkes rajongóitól rettent
meg, akik liberálisként az önkényuralom nagy leleplezőjeként ünnepelték, s benne “a való élet költőjére” ismertek. Az igazi
komédia akkor kezdődik, amikor éppen bevégződött. Rendező: Bagó Bertalan jászai díjas m.v.

Shakespeare: Lear király - a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban a "Matáv
Színházi Esték" sorozaton belül
2002. október harmadikától szerepel a Lear király a Hevesi Sándor Színház repertoárján, a Matáv főtámogatásával. Nagy
örömünkre szolgál, hogy sok vidéki színház után az idei évadban a Zalaegerszegi teátrummal is "szövetkezhettünk" annak
érdekében, hogy a helyi közönség újabb színházi élményekkel gazdagodhasson. Rendező: Bereményi Géza, főszereplő: Sinkó
László.

Shakespeare - Sok hűhó semmiért - A Kecskeméti Katona József Színházban a "Matáv
Színházi Esték" sorozaton belül
Az előző évadban is egy Shakespeare-mű - A Makrancos hölgy - színrevitelében támogatta a Matáv a Kecskeméti Színházat.
Ezúttal a Sok hűhó semmiért című klasszikus színmű kerül a közönség elé a Matáv főtámogatásával. A nagysikerű bemutatónak
2002. október 18-án tapsolhatott a közönség. Rendező: Puskás Tamás. Főbb szereplők: Kárász Zénó, Andorai Péter, Magyar
Attila, Makranczi Zalán, Kerekes Éva.

Borisz Paszternák – Doktor Zsivágó A Győri Nemzeti Színházban a “Matáv Színházi
Esték” sorozaton belül
A Győri Színház a 2002/2003-as évadban tűzte műsorára a három felvonásos színművet, a Matáv főtámogatásával. A történet
1903-tól a második világháború végéig mutatja be Zsivágó, a tudós hős szemszögéből az oroszországi történéseket –
forradalmakat, háborúkat, viszontagságokat. “Öreg vagyok már, talán hamarosan meg is halok, és nem lehet a végtelenségig
halogatni, hogy szabadon kimondjam, amit valóban gondolok…”- írja Paszternak 1946-ban az unokanővérének. Ekkor már több
mint három hónapja dolgozik a Fiúk és lányok című regényén, élete legnagyobbnak tartott és legvágyottabb vállalkozásán,
amelyet alig egy évtized múltán Zsivágó doktor címmel ismer meg a fél világ. Paszternak 1958-ban Nobel-díjat kapott művéért,
de azt a diktatúra nem engedte átvenni. Rendező: Korcsmáros György igazgató, Jászai-díjas. Főszereplők: Zsivágó - Rancsó
Dezső, Nyikolaj, a nagybátyja - Nádházy Péter, Gromeko - Áts Gyula, Lara – Szina Kinga.

Operasorozat a Zene Világnapján – Debrecen
A Zene Világnapján, október elsején immár harmadik alkalommal rendezett a Debreceni Filharmonikus Zenekar előadást, a
Matáv főtámogatásával. Puccini Turandot-ja és Verdi Othello-ja után ismét egy Puccini remekmű, a Bohémélet című opera
koncertszerű előadására került sor. Az eseménynek a debreceni Arany Bika Szálló Bartók terme adott otthont.
18

Szponzorálás 2007-1996

II. Matáv Indián Nyár - Szeged
Második alkalommal került megrendezésre az általános iskolásoknak szóló tömegsportnap a szegedi Kisstadionban, 2002.
szeptember 13-án. A legfőbb cél az volt, hogy a szervezőkkel együtt a különböző játékokon keresztül a több, mint 200 diákot
megmozgassuk, és felhívjuk a figyelmüket a rendszeres sportolásra, az egészséges életmódra. Összesen nyolc versenyszámban
mérhették össze tudásukat a szegedi általános iskolák csapatai: futás, foci, kézilabda, jégkorong, kötélhúzás, városi tájékozódás,
elméleti kvíz, ügyességi sportverseny. A csapatok az összesített eredmények alapján kerültek díjazása.

VII. Szoboszlói Folkhétvége – Hajdúszoboszló
Remek hangulatban zajlott az eseménysorozat. A kellemes hangulatú Fesztivál téren öt napon keresztül ingyenesen hallhatta a
közönség a fellépő együtteseket, majd minden este táncházzal zárult a program, ami szintén nagy sikert aratott. Az öt nap alatt
fellépett többek között a Hajdú Táncegyüttes, a Csík zenekar, a Söndörgő tambura zenekar, a görög Maskarades együttes, a
Kincsér zenekar, a Zengő Együttes, a Kerekes együttes, és még sokan mások.

Sebestyén Márta koncertjei a Gryllus testvérekkel és a muzsikás együttessel Mindszentkálla
A Matáv főtámogatásával augusztus 25-e estéjén adott remek koncertet Sebestyén Márta Gryllus Dániellel és Vilmossal úgy, hogy
előtte néhány órával még Írországban vett részt egy népzenei fesztiválon. A nagyon otthonos és hangulatos Pannon
Udvarházban minden adott volt ahhoz, hogy a zsúfolásig megtelt kerthelyiségben a közönség a kellemes időjárást is kihasználva
jól érezhesse magát a késő estébe nyúló koncerten. Következő fellépése szeptember 10-én volt a Kossuth-díjas művésznőnek
ugyan itt, a Muzsikás együttessel. A helyszín a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, a Káli-medencében, Mindszentkállán
volt.

Őriszentpéteri Zenei Hetek Matáv Adományi segítséggel
A Matáv kiemelt fontosságú adományozási területei közé tartozik az egészségügyön túl a hátrányos helyzetű települések
kultúrális kezdeményezéseinek megvalósítása is. Ezért döntött a Matáv Adományozási Kuratóriuma legutóbbi ülésén úgy, hogy
200.000,- forinttal támogatjuk az Őriszentpéteri Zenei Hetek eseményeit. A kurzus programján több koncert szerepelt, melyeket a
környékbeli kis falvak – Kercaszomor, Hodos, Ivánc – templomaiban, művelődési házakban tartottak. A zenei eseményeket
képzőművészeti kiállítás is színesítette. Az ünnepi záró koncertre augusztus 20-án került sor az Árpád-korból fennmaradt
Őriszentpéteri Katolikus templomban. A műsorban Fagott-, fuvola- és gitárverseny mellett zenekari művek is felcsendültek,
énekesi kísérettel, nagy közönségsikert aratva.

Kapu Fesztivál – Velem-Novákfalva
A Matáv főtámogatásával augusztus 25-e estéjén adott remek koncertet Sebestyén Márta Gryllus Dániellel és Vilmossal úgy, hogy
előtte néhány órával még Írországban vett részt egy népzenei fesztiválon. A nagyon otthonos és hangulatos Pannon
Udvarházban minden adott volt ahhoz, hogy a zsúfolásig megtelt kerthelyiségben a közönség a kellemes időjárást is kihasználva
jól érezhesse magát a késő estébe nyúló koncerten. Következő fellépése szeptember 10-én este 8 órakor lesz a Kossuth-díjas
művésznőnek ugyan itt, a Muzsikás együttessel. A helyszín a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, a Káli-medencében,
Mindszentkállán található. Matávos munkatársainktól élénk érdeklődés mutatkozik a tiszteletjegyek iránt, a szerencséseknek
kellemes szórakozást kívánunk.

Újabb adomány a "Kiskunfélegyházi Mentők" alapítványnak
Az elmúlt évben a Matáv Adományozás Kuratóriumának döntése alapján 700.000,- Ft-al támogattuk az alapítványt, amit speciális
defibrilláló készülék beszerzésére fordított. További fejlesztéseik finanszírozására az 2002-ben újból kérelmet küldött az
alapítvány a Matávhoz, ezúttal további eszközök vásárlását tűzve ki célul, melyekkel a sürgősségi betegellátás minőségét
javíthatják. A támogatói döntés ezúttal már 1 millió forintról szólt, amin modern EKG készülékek és egyéb, mentésre szolgáló
eszközök beszerzését tudta megoldani az alapítvány, melyek természetesen a Kiskunfélegyházi Mentőállomás rohamkocsijaiba
kerültek. A szóban forgó eszközöket Dr. Burány Béla főorvos, a megyei mentőszolgálat helyettes vezetője mutatta be augusztus
8-án, a csekkátadási ünnepség keretében. A Matáv nevében Gyenes Géza kecskeméti kirendeltség-vezető méltatta a
mentőállomás munkáját, míg az alapítványtól Vastagh László kuratóriumi elnök mondott köszönetet az önzetlen és példamutató
segítségért.
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Dzsesszmely Nemzetközi Jazznapok - Neszmély
Immár harmadik éve a Matáv főtámogatásával került megrendezésre ez a népszerű fesztivál, augusztus 2-4. között. Görgey
Gábor miniszter fővédnökségén és a remek Duna-parti környezeten, a helyi borkülönlegességeken túl az alábbi programok
garantálták ismételten a remek hangulatot, minden este 8 órától:
 augusztus 2. péntek: Jávori Vilmos együttese & Carol Cash (USA), Sramkó János Group, Budapest Jazz Orchestra.
 augusztus 3. szombat: Lucky Boys Shuffle Band, Nagy János Trió, Quartet B, majd Nosztalgia Táncmulattság.
 augusztus 4. vasárnap: Bontovics Kati és együttese, Makovics Quartet, Muck Show.
A Jazznapok megnyitó ünnepségét a Neszmélyi Általános Iskolában tartották augusztus 2-án 18 órakor, ahol az érdeklődők
Lakatos István fotóművész kiállítását is megtekinthették a fesztivál ideje alatt.

XXIII. Kaláka Folkfesztivál – Miskolc, Diósgyőri vár
A Matáv főtámogatásával július 11-15. között került megrendezésre ez a nagy hagyományokkal rendelkező eseménysorozat,
amelyen a zene és a tánc kapta majd a fő hangsúlyt. A műsor a következő volt:
 július 11. csütörtök: nyitó programok
 július 12., péntek: Ternipe koncert és táncház, Budapest Klezmer Band, Kerekes együttes, Téka koncert és táncház, Dr.
Valter, Republic, Baba Yaga
 július 13., szombat: Szászcsávási Banda, Folkestra, Sebő együttes, Hot Jazz Band
 július 14. vasárnap: Promise, Kaláka, Muzsikás együttes és Sebestyén Márta, Söndörgő táncház, stb.
 július 15. hétfő: záró események

Shakespeare – III. Richárd a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitó előadásaként, a „Matáv
Színházi Esték” sorozaton belül
“Több, mint fél évezrede, hogy először hangzott el a III. Richárd páratlan cinizmust árasztó nyitómonológja: “Úgy döntöttem, hogy
gazember leszek”. És a közönség azóta is minden alkalommal lélegzetvisszafojtva figyeli a félelmetes királyi gonosztevő
drámáját, a gátlástalan hatalomvágy tombolását.” 2002. július 5-6-án került sor az előadásokra a Dóm téren. (Esőnap: július 7.)
Rendező: Valló Péter, főszereplők: Kulka János, Törőcsik Mari, Szervét Tibor, Almási Éva, Bálint András.

Matáv-adomány a beteg gyermekekért
A Matáv adományozási kuratóriuma úgy döntött, hogy egymillió forint összegű támogatást nyújt a pécsi "Szemem Fénye" - A
Beteg Gyermekekért Alapítványnak. Az erről szóló csekket Szabó Gyula, a Csoport kommunikációs ágazat márkastratégia
igazgatóhelyettese július 3-án adta át az alapítvány képviselőjének Gyura Barbarának a pécsi Matáv Pontban. Az adományt 7
millió forint értékű speciális mentőautó vásárlásához használják fel, amellyel biztonságosabbá válik a daganatos beteg
gyermekek szállítása.

III. Lamantin Jazz Fesztivál – Szombathely
2002. május 30.- június 01.-között került megrendezésre Szombathelyen a III. Lamantin Jazz Fesztivál, a Matáv főtámogatásával.
A három napos rendezvény négy helyszínen zajlott le, négy ország művészeinek részvételével, köztük a világ egyik legjobb
nagybőgőseként számon tartott Niels-Henning qrsted Pedersen és triója Dániából. A zenei program 2002-ben gasztronómiai
eseményekkel is bővült. A fesztivált látogató közönség létszáma megközelítette a kétezret. Az időjárás szerencsére kegyeibe
fogadta a rendezvényt, így minden szabadtérre tervezett koncertet sikerült megtartani, nagy érdeklődés mellett. A fesztivál záró
eseménye és egyben csúcspontja a kiváló akusztikával rendelkező Bartók Teremben zajlott le, ahol a Hot Jazz Band, a Class Jazz
Band és az NHqP Trio lépett fel, teltházas közönség előtt, melynek soraiban a Matáv több ügyfelét is vendégül látta. A
kiemelkedő eseményről a Bartók Rádió és a helyi elektronikus és nyomtatott média is több alkalommal beszámolt.

6. Matáv Utcai Kosárlabda Fesztivál – Pécs
Vállalatunk előszeretettel támogat népszerű, tömegeket vonzó kiemelkedő sportrendezvényeket, melyek közül a Pécsi Utcai
Kosárlabda Fesztiválok jelentik a legnagyobb hagyományt, hisz már 1997 óta támogatjuk az eseményt. Pécs és környéke a hazai
kosársport egyik fellegvára, amit a jelentkezők nagy száma is jelez, évről évre. A május 26-i kossuth téri megmérettetésre közel
80 csapat jelentkezett. Pécsen kívül Komlóról, Szekszárdról, Dombóvárról, Kaposvárról is szép számmal érkeztek a sportolni
vágyók. A legalább négyfős csapatok különböző kategóriákban indulhattak a VIP-től a családiig. Volt, aki egyszerre két csapatot
is erősített, persze különböző kategóriában. A több száz játékost és szurkolót az időjárás is elkényeztette, hisz az esős
előrejelzések ellenére gyönyörű idő volt egész nap. A játékosok büntető-, 3 pontos, és félpályás dobóversenyen is
összemérhették ügyességüket és szerencséjüket, a zsákolásról nem is beszélve. A 9 VIP csapat külön mérkőzései is színvonalas
csatákat hoztak, és remek játékkal a Matáv csapata (Herdeyné Horváth Gertrúd, Dusa János, Ruppert Gábor, Pécsi Csaba) a
negyedik helyet szerezte meg, gratulálunk! A képeken a verseny egy-egy pillanata látható.
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Kétmillió-négyszázezer forintot kapott a Szent László Kórház
Dr. Lehoczki Lajos, a Gyermekünk az Életünk Alapítvány elnöke 2 400 000 Ft-os adományt vett át Straub Elektől, a Matáv elnökvezérigazgatójától. Az Alapítvány az összegből a fertőző betegségben szenvedők gyógyítását segítő pulsoxymeter monitort
vásárol a Szent László Kórház számára. Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban a nagyvállalatok felelős
társadalmi szerepvállalása már régi hagyományokkal rendelkezik, s ennek meghonosítását tűzte ki célul a Matáv is.
Adományozási tevékenysége során számos, segítségre szoruló egészségügyi és szociális szervezet támogatásába kapcsolódott
be. A vállalat 7 kiemelt adományozási célterületre (szív- és érrendszeri betegségek gyógyítására, egészségmegőrző
programokra, kommunikációs problémák gyógyítására, hátrányos helyzetűek sporttevékenységére, hátrányos helyzetű
települések kulturális kezdeményezéseire, gyermekek egészségügyi és szociális problémáinak kezelésére, telefonos
segélyszolgálatok támogatására) koncentrál, és évről évre nagyobb összegű - 2001-ben több mint 75 millió forintos - jótékony
célú támogatást nyújt. Az adományt csekkprezentáció formájában, a Szent László Kórház Csecsemő- és gyermek osztályán adta
át május 17-én, a Távközlési Világnapon Straub Elek, a Matáv elnök-vezérigazgatója a Gyermekünk az Életünk Alapítvány
elnökének, Dr. Lehoczki Lajosnak.

Adomány a kőszegi sos gyermekfalunak
2002. április 27-28-án immár harmadszor került megrendezésre a magyarországi gyermekfalvak országos Ki Mit Tud? versenye,
ezúttal a kőszegi Jurisics Várban. A hátrányos helyzetű gyermekek kulturális tevékenységének megsegítése a Matáv kiemelt
adományozási területei közé tartozik, ezért a Matáv Adományozási Kuratóriumának döntése alapján egymillió forinttal járultunk
hozzá a rendezvény sikeréhez. A zsűriben az alábbi neves művészek foglaltak helyet: Pogány Judit, Ráckevei Anna
színművészek, Redő Júlia néptáncművész, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc. A gyermekek számára rendkívüli élményt adó verseny
gálaműsorral zárult.

Matáv-Vivicittá Vidéki Városvédő Futások - Szeged, Veszprém
Második alkalommal rendeztük meg szombaton, április 27-én a Tisza-parti városban a Matáv-Vivicittá Városvédő Futást. Az esőre
álló időjárás ellenére a tavalyinál is többen, 2120-an vágtak neki 15 óra 15 perckor a 3,6 km-es távnak a Dóm térről. A
kisgyerektől a nagyszülőig minden korosztály képviseltette magát a versenyen, sokan családostul futottak az egészségükért és
lakóhelyükért. Az útvonal a város legszebb részein, illetve a folyóparton vezetett, hogy aztán ismét a Szabadtéri Játékok
helyszínén érjenek célba a futók. A verseny „nemzetközire” sikeredett, hisz a jugoszláviai Szabadkát közel 30 fős tábor
képviselte, míg a leggyorsabb női versenyző címet a Németországból érkező Schäffer Viola érdemelte ki. A férfiaknál a
hódmezővásárhelyi Ádok Roland győzött. Az eredményhirdetés zárásaként Lengyel György területi értékesítési vezető adta át
jelképesen a Matáv 1 millió forintos adományát a Szegedi Régiónkért közalapítvány képviselőjének, Dr. Krivetzky Györgynek.
Alig 19 óra múlva, Veszprémben is elrajtolt az Óváros térről a mezőny. A veszprémi premier nagyon jól sikerült, hisz minden
előzetes várakozást felülmúlva közel 1200-an vágtak neki a 2,8 kilométeres távnak, ragyogó napsütésben. A mezőnyt a
polgármester és az alpolgármester is erősítette. A helyiek mellett szép számmal érkeztek más városokból is futók. Így esett meg,
hogy a veszprémi versenyt egy budapesti lány – Kocsis Judit – és egy debreceni fiú – Benedek Zsolt - nyerte. A verseny után itt is
értékes ajándékok kerültek kisorsolásra, sőt a legtöbb indulót felsorakoztató iskolákat is külön díjaztuk. Emellett a Matáv 1 millió
forintot adományozott a Veszprém Város Környezet- és Természetvédelméért Közalapítványnak, melyet Szabó Gyula
osztályvezető adott át Balogh István elnöknek.

A Matáv támogatja a Magyar Televízió X. Nemzetközi Karmesterversenyét
1974 óta egyedülálló programként rendezi meg a Magyar Televízió milliók figyelmétõl övezve, Nemzetközi Karmesterversenyét.
A három évenként jelentkezõ, nagy nemzetközi rangnak örvendõ zenei verseny jelentõs karrierek elindítója volt: emlékezetes az
elsõ versenyen Kobajashi Ken- Ichiro gyõzelme, de a külföldi gyõztesek mellett magyar karmesterek sikeres pályáját is számos
esetben az MTV Karmesterversenyen elért eredmény indította útjára: Kocsár Balázs, Hamar Zsolt, Héja Domokos is itt tûntek fel.
A verseny - amelynek fõtámogatója a Matáv - három fordulóban méri fel az ifjú karmesterek tudását. Az elsõ forduló Miskolcon a
Nemzeti Színházban a Miskolci Szimfonikusok közremûködésével indul. A középdöntõtõl Budapesten folytatódik a
megmérettetés: a középdöntõben a Matáv Szimfonikus Zenekar, a döntõben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, valamint
kitûnõ magyar szólisták lesznek a versenyzõk segítõtársai, partnerei. A május 6-án induló elõ- és középdöntõkrõl a Magyar
Televízió összefoglalókat sugároz. Május 17-én és 18-án a döntõt, május 20-án a díjkiosztó gálahangversenyt élõben közvetíti az
MTV.

Matáv Vivicittá és Minicittá - Vivicittá Szegeden és Veszprémben is!
A tavalyi nagy sikerű verseny után 2002-ben is futhatnak a szegediek április 27-én, Veszprémben pedig április 28-án kerül
megrendezésre a Vivicittá Városvédő Futás.
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Ákos és a Matáv együttműködése
Ákos és a Matáv 2001. évi sikeres együttműködése folytatódik 2002-ben is. Ákos a magyar könnyűzenei élet kiemelkedő
alakjaként, több verseskötetének kiadása után művészetének ismét új arcát mutatja a közönségnek: a 2001. decemberében
megjelent "A hét parancsszó" című verslemezének színpadra állításával. 2002-ben jelenik meg továbbá a Hűség című album
angol verziója és az ehhez kapcsolódó videoklip. Ákos új albumának megjelenése 2002. őszére várható, és rajongói
természetesen élőben is láthatják a nyár folyamán, az ország több városában is megrendezésre kerülő koncerteken.

Ghymes turné
A Matáv kizárólagos támogatásról szóló megállapodást kötött a 2002. évre a Ghymes együttessel. Az együttes a magyar zenei
kultúra különleges gyöngyszeme. A zenekar sajátos közép- és kelet európai népzenei gyökerekből táplálkozó zenei világával
2002-ben 40 koncertből álló országos turné keretében találkozhat a közönség. Az év során az együttes megjelenteti Hobo Földes
Lászlóval közösen készülő Bakaballada című albumát, a Ghymes 17 éves fennállásáról szóló könyvet, valamint egy új
stúdióalbumot CD-én és kazettán.

Adomány a dorogi Szent Borbála Egészségügyi Központnak
Egymillió kétszázötvenezer forintot adományozott a Matáv, a dorogi Szent Borbála Egészségügyi Központnak 2002. február 6-án
Dr. Varga Győző, a dorogi Szent Borbála Egészségügyi Központ ügyvezetõ igazgatója 1 250 000 Ft-os adományt vett át Szabó
Gyulától, a Matáv Márkastratégia és társadalmi szerepvállalás osztályának vezetõjétõl. Az egészségügyi központ az összeget egy
gégészeti mikroszkóp vásárlására fordítja.

A Matáv 2002-ben is támogatja a Bartók Rádiót
2001. december közepén a Matáv és a Magyar Rádió képviselőinek megállapodása értelmében a Matáv 2002-ben is fő
támogatója a Bartók Rádiónak. A vállalat immár hatodik éve támogatja a Magyar Rádió kulturális adóját. A támogatás keretében
egyebek mellett a következő műsorok létrejöttéhez és fennmaradásához járul hozzá vállalatunk: Éjszakai jazzklub, Klasszikus és
jazz, XX. Századi opera-remekművek, Muzsikáló reggel, Muzsikáló délután, Világjáró művészek a Márványteremben, valamint a
Bartók Rádió napja.

„Harmóniában a Matávval”; Kovács Gyula Jazzdob Gála – sztárvendég Jack DeJohnette
2002 februárjában indul a Magyar Rádió Márványtermében a Kovács Gyula Jazz Dob Tehetségkutató első elődöntője. A
többfordulós verseny eredményhirdetésére és gálaestjére május 18-án, a Budapest Kongresszusi Központban kerül sor. A
fergetegesnek ígérkező gálaesten a tehetségkutató verseny nyertesei mellet fellépnek a hazai jazzélet kiemelkedő egyéniségei:
Szakcsi Lakatos Béla, Egri János, Kőszegi Imre, Jávori Vilmos, Borbély Mihály, Berkes Balázs, Jeszenszky György, Balász Elemér.
Az est sztárvendége Jack DeJohnette lesz.

"Harmóniában a Matávval"-exkluzív bérlet
A Matáv 2001. októberétől a Filharmónia Budapest szervezésében három világszínvonalú koncertből álló sorozattal örvendezteti
meg a komolyzene rajongóit. Az első koncertre 2001. október 5-én került sor a Budapest Kongresszusi Központban, ahol a
Milánói Scala Filharmonikus Zenekara lépett fel Riccardo Muti vezényletével. A koncert igazi csemege volt a komolyzene
rajongóinak. A sorozat második koncertjén 2002. április 6-án a Zeneakadémián Castello, Marcello, Buonamente, Vivaldi és
Corelli művek hallhatók az Il Giardino Armonico előadásában, többek között Giovanni Antonini szereplésével. A sorozat záró
hangversenyén 2002. június 11-én visszatérünk a Budapest Kongresszusi Központ termébe, ahol az Amszterdami Barokk
Zenekar és Kórus adja elő Handel: Vízizene, Gyászóda Caroline hercegnő halálára és végül Dettingeni Te Deum művét Ton
Koopman karmester közreműködésével.
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Szponzorálás 2001
„Harmóniában a Matávval” - Chopin összes zongoraműve Bogányi Gergely
előadásában
Bogányi Gergely koncertsorozatának záró hangversenyére decemberben kerül sor. Mint ismert, ebben az évben egy 16
koncertből álló hangversenysorozattal örvendeztette meg Bogányi Gergely a Chopin rajongókat, melyben a nagyszerű
zeneszerző 220 művét adta elő. Az utolsó előadás helyszíne és időpontja a következő: december 2. Zeneakadémia.

Schiff András 4 hangversenye a Zeneakadémián
A 2001-2002-es évadban egy 4 koncertből álló páratlan koncertsorozattal örvendezteti meg rajongóit Schiff András világhírű
zongoraművész és a Matáv. A zongorista sorozatának a „Chopin és példaképei” címet adta, melynek keretében Bach, Mozart,
Scarlatti és természetesen Chopin művei hangzanak el. A sorozat első koncertjére november 20-án került sor, mely hatalmas
sikert aratott. A további koncertek helyszínei a Zeneakadémia, időpontjai a következők:
2001. december 11.
2002. január 14.
2002. február 11.

A Matáv 2001-ben is támogatja a Bartók Rádiót
2000. december közepén a Matáv és a Magyar Rádió képviselőinek megállapodása értelmében a Matáv 2001-ben is fő
támogatója a Bartók Rádiónak. A vállalat immár hatodik éve támogatja a Magyar Rádió kulturális adóját. A támogatás keretében
egyebek mellett a következő műsorok létrejöttéhez és fennmaradásához járul hozzá vállalatunk: Éjszakai jazzklub, Klasszikus és
jazz, Kedd esti operaközvetítések, Muzsikáló reggel, Muzsikáló délután, Kamara együttesek a Márványteremben, valamint a
Bartók Rádió napja.

Ákos és a Matáv együttműködése 2001-ben
2001. januárjában megszületett a megállapodás a Matáv és Ákos, a sikeres és népszerű énekes között, melynek keretében az
énekes megjelentette a „Hűség” című VHS és DVD kiadványát, a „Mindenki táncol” című maxi CD-jét, valamint az ehhez
kapcsolódó videoklippet. Külön érdekességként került a boltokba Ákos első verslemeze, melynek címe: A hét parancsszó.
Műfaját tekintve verseslemez. Az új zenék és a versek sajátos ötvözete ez, amely kifejezetten erre az alkalomra komponált
számokból, valamint régi és korábban nem közölt írásokból áll össze. A különlegesen szép borítóval megjelenő kiadvány
kazettán és CD-n látott napvilágot november közepén.

Drótmesék - Matáv rajzpályázat az óvodákért
A Matáv 2001. február 28-án "Drótmesék" címmel rajzpályázatot írt ki magyarországi óvodák számára. A rajzok témájául a Matáv
támogatásával múlt évben kiadásra került "Drótmesék" című könyv meséi szolgáltak, melyet a vállalat ajándékként küldött ki az
első 300 regisztrációra jelentkező óvodának. A pályázat eredményeként 12 óvoda egyenként 500 ezer forint értékű, játékra és
bútorra váltható vásárlási utalványt nyert. A díjat 2001. május 31-én vették át az óvodák a Matáv Székházában. Nyertes óvodák:
Név
Napköziotthonos óvoda
Aranykapu óvoda
K.I.K.I. óvoda
Napköziotthonos óvoda
Gyermekkert óvoda
Napköziotthonos óvoda
Napköziotthonos óvoda
Alsóvárosi óvoda
Napköziotthonos óvoda
Tókerti óvoda
ÁMK óvoda
Kalocsa Város óvodája

Cím
1031 Bp. Vitorla u. 6.
1118 Bp. Törökugrató u. 13.
3377 Szihalom, Hunyadi u. 138.
7682 Bükkösd, Ságvári E. u. 3.
4100 Berettyóújfalu, Puskin út 106.
7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 54.
8413 Eplény, Veszprémi u. 62.
3700 Kazincbarcika, Irinyi út 2.
3646 Nekézseny, Zrínyi u. 6.
8500 Pápa, Ötödik u. 26.
6448 Csávoly
6300 Kalocsa, Kunszt J. út 10.
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Ülőröplabda Európa Bajnokság
Az Ülőröplabda Európa Bajnokság egyedüli Nemzeti Főszponzora a Matáv volt. Sárospatak, 2001. augusztus 3-12. Egy hétig
Sárospatak volt Európa parasport fővárosa. Közel 20 ország, mintegy 300 sportolója vett részt a versenyen. Itt üdvözölhettük a
Sydney Paralimpia II. és IV. helyezettjeit, Bosznia Hercegovina és Finnország csapatait. A játékot a hollandok az ülőröplabda és a
röplabda „összegyúrásával” hozták létre, és ülőröplabdának nevezték el. A sportág 1980-ban került fel a Paralimpiák műsorára
és minden kontinensen egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Dzsesszmély Nemzetközi Jazznapok"
Neszmély, 2001. augusztus 3-4-5. A háromnapos rendezvény fellépői többek között:
 Shabu-Shabu&Berki Tamás
 International Jazz Group
 Lucky Boys Shuffle&Dixieband
 Drums&Bass Jazz Workshop
 Besenyő Brass
 Winand Quartett
 Makovics Jazz Quartett
 ESP Group

XXII. Kaláka-EBU Folkfesztivál
Miskolc-Diósgyőri vár, július 5-9. 2001-ben ismét számos hazai és külföldi előadó gondoskodott az évek óta megszokott magas
színvonalú programról.

XII. Pécsi Nemzetközi Felnőtt-bábfesztivál
2001. június 21-24. A "felnőtt bábosok" körében elismert nemzetközi szakmai találkozónak számító rendezvényre a válogatást
szakmai zsűri végezte. A fesztiválon kísérleti jellegű, komoly szakmai értéket képviselő stúdióprodukciók és szabadtéri, igényes
populáris, látványos előadások voltak láthatók.

V. Matáv Utcai Kosárlabda Fesztivál
Június 9-én került megrendezésre Pécsett a Kossuth téren az V. Matáv Utcai Kosárlabda Fesztivál.

Matáv Szimfonikus Zenekar koncertje
2001. május 31-én a békéscsabai Evangélikus Nagytemplomban adott koncertet a Matáv Szimfonikus Zenekar. A koncert
létrejöttét a Matáv támogatta.
Vezényelt: Ligeti András
Közreműködött: Szalay Antal - hegedű
Műsoron volt:
 Mozart: Figaro házassága - nyitány
 Mendelssohn: e-moll hegedűverseny
 Beethoven: 3. (Eroica) szimfonia

Al Jarraeu koncertje a Garai Attila Jazzének Gála keretében
A "Matáv bemutatja" sorozat keretében 2001. május 19-én 19 órakor a Budapest Kongresszusi Központban, a Garai Attila
Jazzének Gála záró eseményén vendégként köszönthettük Al Jarreau-t a világhírű jazzénekest. A gála további résztvevői voltak
kiváló magyar jazzénekesek és muzsikusok is - többek között Pege Aladár, Czimber László, Balázs Elemér, Bontovics Kati - és a
verseny I. helyezettje.

Matáv Napok Szegeden
Április végén a Matáv kétnapos, változatos programot szervezett a szegedieknek. A Matáv Napok programjain a család minden
tagja találhatott magának kikapcsolódási lehetőséget. Április 29-én délelőtt fél 11-kor a Vér tónál - az országban
tizennyolcadikként- átadtuk a szegedi Matáv Játszóteret. A hivatalos átadást követően kakaóparti, játszótéri mulatságok,
óriásbohóc, ballonfigura művész és sok-sok ajándék várta a gyermekeket és szüleiket. 14 órakor indult a Dóm térről a Matáv
Vivicitta Városvédő Futás, mely a nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel Budapest után Szegeden is bemutatkozott. A 3,6
km-es táv megtételére profi és amatőr futók, továbbá kerekes székesek is jelentkezhettek. Ugyanitt 14 óra 30-kor 800.000 Ft-os
adományt nyújtottunk át a Szegedi Régiónkért Területfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítványnak. A Matáv ezzel az
összeggel az újszegedi Erzsébetliget felújításához járul hozzá. Április 30-án este fél 8-kor "a Matáv bemutatja" sorozat keretében
Ákos adott koncertet a szegedi rajongóinak az Etelka sori sportcsarnokban.
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Mojszejev Táncegyüttes műsora
2001. április 25-én 19 órakor Szolnokon, a Szigligeti Színházban a Matáv támogatásával a világhírű Mojszejev Táncegyüttes
műsora került megrendezésre. A 85 tagú , Moszkvából érkező együttes vezetője 1937-es megalakulásától kezdve , immár 64 éve
az örökifjú Igor Mojszejev. Ő és rajta keresztül együttese párját ritkítja: akár személyes tapasztalata alapján , akár az egyes népek
művészetére jellemző ornamentikával való megismerkedés után olyan színpadi táncműveket hoz létre, amelyek az adott nép
folklórját tükrözik , táncainak mozgásanyagát használják fel. Ezek osztatlan elismerést és lelkesedést váltanak ki az együttes
külföldi fellépései során. Bármilyen műfaj is jelenjen meg a Mojszejev színpadán, a nézőket mindig ámulatba ejti a táncosok
technikai felkészültsége, virtuozitása, a zenei kíséret s a szemet kápráztató látvány.

Vivicittá városvédő futás
Április 8-án került megrendezésre a Matáv Vivicittá Városvédő Futás a Margitszigeten. A szokásos 12 kilométeres táv mellett az
idei év újdonsága a MINICITTÁ volt (3,6 km), azaz egy kör a Margitszigeten. Ezt a távot bárki - akár sétálva is - teljesíthette, és így
csatlakozhatott a tavaszi futóünnep sok ezer résztvevőjéhez. Az esemény minden indulója egyedi pólót kapott ajándékba.

"Lamantin" Jazz Fesztivál
2001. március 24-én az Improvizatív Zeneműhely Egyesület szervezésében ismét megrendezésre került a Szombathelyi
"Lamantin" Jazz Fesztivál. A Fesztivál 6 éves múltra tekint vissza. Pécsett 5 alkalommal nagy sikerrel lezajlott program 2001-ben
második alkalommal került megrendezésre Szombathelyen a Matáv támogatásával. A fellépők között voltak: Philippe Catherine
Quartett, Berki Tamás és az O.M.Cs. Jazz Trió,The Winners.

Jandó Jenő zongoraestje
2001. április 5-én 19 órai kezdettel, a Nyíregyházi Művelődési Központban koncertet adott Jandó Jenő, világhírű
zongoraművészünk. A koncertet a Matáv támogatta.

Ghymes együttes turnéja
A Matáv kizárólagos támogatásról szóló megállapodást kötött a 2002. évre a Ghymes együttessel. A GHYMES együttes a magyar
zenei kultúra különleges gyöngyszeme. A zenekar sajátos közép- és kelet európai népzenei gyökerekből táplálkozó zenei
világával 2002-ben 40 koncertből álló országos turné keretében találkozhat a közönség. Az év során az együttes megjelenteti
Hobo Földes Lászlóval közösen készülő Bakaballada című albumát, a Ghymes 17 éves fennállásáról szóló könyvet, valamint egy
új stúdióalbumot CD-én és kazettán.
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Szponzorálás 2000
Auer quartet hangvesenye
December 12-én Miskolcon a Zenepalota Bartók termében adott koncertet az Auer quartet. Az Auer quartet a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola diákjaiból alakult 1990-ben. Azóta számos nemzetközi díj elnyerése mellett, 1996-ban a Magyar
Zenészek Szövetsége az " Év legjobb együttese" címet adományozta a quartetnek. 1997-től napjainkig a világ számos
országában koncerteztek. A műsorban Beethoven és Mendelssohn művei mellett felhangzott Schubert "Pisztráng ötös"-e ,
melyben nagybőgőn Tóth-Kiss Péter, zongorán pedig Jandó Jenő- világhírű zongoraművész- működött közre.

Berzsenyi Líceum - Informatikai Verseny
Cotton Club Singers együttes koncertje
1995-ben alakult a Cotton Club Singers énekegyüttes, jelenlegi felállásban 1997 óta működik. A klasszikus felállás (szoprán, alt,
tenor, basszus) adta lehetőségeket kihasználva repertoárjuk mára a jazz kialakulásától a Manhattan Transfer hangzásvilágát
alapul véve egészen a magyar slágerek vokális feldolgozásáig is eljutott. Számos élvonalbeli magyar zenekarral léptek fel, többek
között a Hungária együttes Népstadionbeli koncertjén és az azt követő országos turnén, a Benkó Dixieland Band-el a Louis
Armstrong emlékkoncerten, az Old Boy's együttessel az Erkel Színházban megrendezett Beatles esten, valamint Hernádi Judit
lemezbemutató koncertsorozatán. Immár ötödik éve folyamatosan fellépnek budapesti (Old Man's Pub, Articsóka, IBS), illetve
vidéki klubokban. Állandó helyük az Old Man's Pub, ahol minden vasárnap fellépnek az állandónak számító törzsközönség előtt.
Ennek a helynek köszönhető, hogy koncertjeik hangvétele, és hangulata közvetlen, és vidám. Az együttes tavaly vette át az év
(1999) legjobb Jazz-zenekara kategóriájában az Emerton díjat. 2000 tavaszán Országos lemezbemutató turnéra indulnak.
Terveik szerint 12-16 állomással bejárják az egész országot. Június 25-én a Matáv támogatásával a Miskolci Városháza udvarán
adtak koncertet a miskolci közönség előtt.

Drótmesék - Matáv rajzpályázat az óvodákért
A Matáv 2001. február 28-án "Drótmesék" címmel rajzpályázatot írt ki magyarországi óvodák számára.
A rajzok témájául a Matáv támogatásával múlt évben kiadásra került "Drótmesék" című könyv meséi szolgáltak, melyet a vállalat
ajándékként küldött ki az első 300 regisztrációra jelentkező óvodának. A pályázat eredményeként 12 óvoda egyenként 500 ezer
forint értékű, játékra és bútorra váltható vásárlási utalványt nyert. A díjat 2001. május 31-én vették át az óvodák a Matáv
Székházában. Nyertes óvodák:
Név
Napköziotthonos óvoda
Aranykapu óvoda
K.I.K.I. óvoda
Napköziotthonos óvoda
Gyermekkert óvoda
Napköziotthonos óvoda
Napköziotthonos óvoda
Alsóvárosi óvoda
Napköziotthonos óvoda
Tókerti óvoda
ÁMK óvoda
Kalocsa Város óvodája

Cím
1031 Bp. Vitorla u. 6.
1118 Bp. Törökugrató u. 13.
3377 Szihalom, Hunyadi u. 138.
7682 Bükkösd, Ságvári E. u. 3.
4100 Berettyóújfalu, Puskin út 106.
7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 54.
8413 Eplény, Veszprémi u. 62.
3700 Kazincbarcika, Irinyi út 2.
3646 Nekézseny, Zrínyi u. 6.
8500 Pápa, Ötödik u. 26.
6448 Csávoly
6300 Kalocsa, Kunszt J. út 10

Dzsesszmely Nemzetközi Jazznapok - Neszmély
Immár harmadik éve a Matáv főtámogatásával került megrendezésre ez a népszerű fesztivál, augusztus 2-4. között. Görgey
Gábor miniszter fővédnökségén és a remek Duna-parti környezeten, a helyi borkülönlegességeken túl az alábbi programok
garantálták ismételten a remek hangulatot, minden este 8 órától:
 augusztus 2. péntek: Jávori Vilmos együttese & Carol Cash (USA), Sramkó János Group, Budapest Jazz Orchestra.
 augusztus 3. szombat: Lucky Boys Shuffle Band, Nagy János Trió, Quartet B, majd Nosztalgia Táncmulattság.
 augusztus 4. vasárnap: Bontovics Kati és együttese, Makovics Quartet, Muck Show.
A Jazznapok megnyitó ünnepségét a Neszmélyi Általános Iskolában tartották augusztus 2-án 18 órakor, ahol az érdeklődők
Lakatos István fotóművész kiállítását is megtekinthették a fesztivál ideje alatt.
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" A Matáv támogatja" - Erkel Ferenc - Bánk bán
A Matáv támogatásával láthatta-hallhatta a közönség több vidéki helyszínen nemzetünk egyik legkiemelkedőbb zenei művét, a
Bánk bánt. Az Opera Stagione társulat produkciójának legfőbb célja az, hogy az opera műfaját még közelebb hozza a
Budapesten kívüli publikumhoz, neves művészek segítségével. Frigyesi Tibor rendezésében, kettős szereposztással az alábbi
helyszíneken lépett fel a társulat:
 2000. november 16.: Kapuvár, Rábaközi Művelődési Központ
 2000. november 19.: Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház
 2000. november 24.: Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Ház
 2000. december 1.: Szombathely, Megyei Művelődési Központ
 2000. december 3.: Kaposvár, Csiky Gergely Színház (Az előadás betegség miatt januárban kerül színpadra)
A bemutató előadásra 2000. november 10-én, pénteken este Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban került sor, nagy
sikerrel. Melindát Bellai Eszter testesítette meg remekül, Bánk bán szerepében Hormai Józsefet láthatta-hallhatta a közönség, míg
Gertrúd királynét Tas Ildikó, Tiborcot pedig Melis György játszotta. Az előadás szünetében Matáv-almával kedveskedtünk
nézőinknek.

Frank Lloyd koncertje
A "Világsztárok Miskolcon" sorozat keretében május 30-án Frank Lloyd világhírű kürtművész adott koncertet a miskolci Reményi
Ede Kamarazenekarral a Zenepalota Bartók termében. A Matáv támogatása tette lehetővé, hogy a művész Miskolcra
látogathasson. Frank Lloyd 1952-ben született Cornwallban Nagy-Britanniában. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte. Két
év múlva már a Királyi Tengerészet zenekarának tagja. 1975-ben felvették a Királyi Zeneakadémiára Londonba. Tanulmányai
befejeztével a legnevesebb zenekaroktól kapott állásajánlatokat: Royal Scottish National Orchestra, London Philharmonic
Orchestra, English Chamber Orchestra, Nash Ensemble, Philip Jones Brass, London Brass. Szólistaként óriási sikerrel
koncertezett az USA-ban, Kanadában, Brazíliában, Japánban, Taiwanon, Ausztráliában. Mr. Lloydnak számos CD-je jelent meg a
Chandos, Collins Classic és Merlin kiadók gondozásában. A Reményi Ede Kamarazenekar 1981-ben alakult a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola legtehetségesebb vonósnövendékeiből. Művészeti vezetője Gál Károly professzor. A
kamarazenekar rendszeres résztvevője a Nemzeti Filharmónia bérletsorozatának, és egyre gyakoribb vendég az ország más
városainak kulturális rendezvényein. Gyakran lép fel olyan ismert szólistákkal mint Selmeczi György, Ágoston András, Friedrich
Ádám, Stefan Adelmann. Simon Carrington (King's Singers). Az együttes neve néhány európai és tengerentúli városban már
ismert. Visszajáró vendég Ausztriában, Svájcban; 1999 augusztusában sikeres hangversenysorozatot adott Dél-Korea
nagyvárosaiban.

Generál Szuperkoncert
Október 14-én került megrendezésre a Matáv támogatásával a Generál együttes Szuperkoncertje. Az 1969-ben alakult zenekar
olyan slágereket hagyott maga mögött, mint a "Fűrész", a "Csöngess be hozzám jó barát" vagy a "Különös szilveszter". A zenekart
1973-ban az első nagy "beat-robbanás" vetette szét, tagjai valamennyien nagyjelentőségű zenekarok muzsikusai lettek,
Karácsony János az LGT, Révész Sándor a Piramis meghatározó egyénisége lett. Az októberi koncert fellépőinek névsora
lenyűgöző: Révész Sándor, Horváth Charlie, Karácsony János, Tátrai Tibor, Várkonyi Mátyás, Novai Gábor, Solti János, Póta
András, Mikrolied vokál. A zenekar tagjai tehát ismét együtt léptek fel 25 év után. A legendás dalokból egy kétórás
SZUPERKONCERTET hallhattak a magyar rockzene rajongói az újonnan felépült S.A.P. Rendezvénycsarnokban.

Győri Nemzeti Színház: Mihail Bulgakov - A Mester és Margaríta
A Matáv támogatásával került színre Bulgakov műve - Nagy András átdolgozásában - a Győri Nemzeti Színházban. A március 25én megtartott bemutatón telt házzal játszották a darabot - fergeteges sikerrel. Áprilisban és májusban a színház kilenc
alkalommal tűzte műsorára a két részben előadott színjátékot, amelyben a Mestert Ács János Jászai-díjas színész, Margarítát
Dósa Zsuzsa alakította, s a szintén Jászai-díjas Gáti Oszkár szerepében volt látható. A művet Korcsmáros György rendezte.

Zbignew Namyslowski Quartet koncertje a "Győri Nyár 2000" Fesztivál keretein belül
A "GYŐRI NYÁR 2000" rendezvénysorozat egyik kiemelkedő eseményeként a Zbignew Namyslowski Quartet adott koncertet
június 24-én a Matáv támogatásával. Namyslowski lengyel származású, nagyformátumú jazz-szaxofonos, Európa-szerte ismert.
Játékát az alapos technikai tudás és a fergeteges improvizációs készség jellemzi. Európa és Amerika számos országában játszott
már. Hazánkban is nagyon népszerű, de Győrben korábban nem koncertezett. Több mint 30 szerzői lemeze van, emellett
számos felvételt készített társelőadóként. A Győri Zsinagóga belülről romos állapotokat mutató épülete remek akusztikájával
járult hozzá az esemény sikeréhez. A teltházas közönség közel 110 percen keresztül élvezhette a modern jazz-t játszó kiváló
muzsikusok játékát.

Bartók Rádió - Harmóniában a Matávval
A Matáv 1997 óta a Bartók Rádió legjelentősebb támogatója. Ezen időszak alatt számos nagyszerű műsor és koncert
valósulhatott meg a "Harmóniában a Matávval" szlogen szellemében.
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Horgas Eszter és a Class Jazz Band koncertjei
A Class Jazz Band Horgas Eszter vezetésével adott nagy sikerű, teltházas koncertet április 6-án Szolnokon, május 9-én
Kecskeméten, 11-én Pécsett és 16-án Nagykanizsán. Ezzel a Matáv által támogatott, négy vidéki helyszínből álló sorozat véget
ért. A komolyzene és a jazz jegyeit ötvöző "cross over" muzsika érdekes, egyedi élményt nyújtott a nagy számú érdeklődő
számára. Vukán György, Berkes Balázs és Balázs Elemér közreműködésével többek között Debussy, D. Ellington, Mike Mower, S.
Rollins átdolgozások csendültek fel.

Hungarian World Music Orchestra koncertjei
Március 27-én Pécsett, 30-án pedig Sopronban vendégeskedett a Matáv támogatásával a Hungarian World Music Orchestra, az
idei év eMeRTon díjas zenekara Vasvári Pál vezetésével. A hangversenyeken a páratlanul gazdag magyar népzenekincs sok
eleme csendült fel a könnyűzene és a dzsessz hangzásvilágával kísérve. A koncerteket a rendhagyó hangszer-összeállítás, a
hangszerelés merészsége tette érdekessé és különlegessé.

Ifjú Fúvosokért Alapítvány koncert
Jan Garbarek és a Hilliard Ensemble budapesti és pécsi koncertje - 2000
Az 1997-ben megrendezett emlékezetes pécsi koncert után ismét Magyarországon lépett fel Európa első számú szaxofonosa,
Jan Garbarek és a Hilliard Ensemble a Matáv támogatásával. A három évvel ezelőtt bemutatott "Officium" után - mely a világ zenei
életének óriási szenzációja volt -, ezúttal a "Mnemosyne" került bemutatásra, amely mintegy 2200 év művészetét öleli fel. A
hangverseny ezúttal is a hazai koncertévad egyik legkiemelkedőbb eseménye volt, melyet a magyar közönség Budapesten a Szt.
István Bazilikában május 26-án és Pécsett a Pécsi Bazilikában május 27-én hallhatott.

Jubileuimi Zenei Hét
Harmóniában a Matávval címmel került megrendezésre a debreceni Bányai Júlia Általános Iskola ének-zene tagozatának 40.
évfordulója alkalmából a Jubileumi Zenei Hét. A szakmai hét Nyitó és Záró hangversenyének kizárólagos támogatója volt a
Matáv. A hangverseny közreműködői voltak az iskola jelenlegi és volt növendékei. Számos zenei híresség kezdte ebben az
iskolában zenei pályafutását, s tett szert országos vagy világhírre., mint például Bodó Antónia, aki a Magyar Akadémiai
Vonósnégyes tagja, a Matáv Szimfonikusok szólamvezetője, valamint a Brüsszelben élő és dolgozó Nyakas Éva operaénekes. A
program fővédnöke: Kodály Zoltánné. A Nyitóhangverseny helyszíne: Debreceni Egyetem Konzervatóriuma, Liszt terem
Időpontja: 2000. február 12. 17:00 óra A Záróhangverseny helyszíne: Arany Bika Szálló Bartók terme Időpont: 2000. február 20.
17:00 óra.

Karmesterverseny győztese Miskolcon
Harmóniában a Matávval címmel került megrendezésre Miskolcon a Miskolci Nemzeti Színházban 2000. május 8-án a koncert,
amelyen a Magyar Televízió Nemzetközi Karmesterversenyének 1998. évi győztese, Héja Domonkos vezényelte a Miskolci
Szimfonikus Zenekart. Az est szólistái a nemzetközi zenei élet ismert személyiségei voltak: Iván Tímea a Salzburgi Akadémiai
Zenekar szólóhegedűse, valamint Király Csaba zongoraművész, aki az 1999-es amerikai zongoraversenyen első helyezést ért el.
A műsoron szerepelt: Mendelssohn: d-moll kettősverseny hegedűre, zongorára és vonós zenekarra Beethoven: V. szimfónia

KAS Színház - Pege Quartett
KHVM Diákvetélkedő
King's Singers
A világhírű King's Singers énekegyüttes és a Miskolci Szimfonikus Zenekar adott közös koncertet a Matáv támogatásával január
15-én Szolnokon, a tiszaligeti körcsarnokban. A hat angol úriember - David Hurley, Nigel Short, Bob Chilcott, Philip Lawson,
Gabriel Crouch és Stephen Conolly - néhány napos turnéra érkezett hazánkba. A koncert igazi zenei csemegének ígérkezett. A
Magyarországon elsősorban a capella együttesként ismert énekesek valójában gyakran lépnek fel szimfonikusokkal. A zenekart
az erre az alkalomra felkért fiatal, kanadai születésű, korábban Bécsben, most pedig Londonban dolgozó Peter Bergamin
vezényelte. A King's Singers rendkívül sokoldalú együttes, a komolyzenétől a könnyedebb műfajokig terjedő, széles repertoárral
rendelkeznek. A magyar közönségnek 2000. január 15-én ismét alkalma volt látni a népszerű angol dalnokokat, akik ezúttal
Szolnokon, a tiszaligeti körcsarnokban léptek fel. Farsanghoz közeledvén a szolnoki koncertre vidámabb, könnyedebb műveket
válogattak össze: Strauss zenéjétől Gershwinen át a Beatles-dalokig sokféle dallam csendült fel ezen az estén, s természetesen
nem maradhatott el az énekesektől megszokott humor sem.
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Kornis Mihály: Halleluja
Kornis Mihály: Halleluja c. komédiája a Matáv támogatásával került színpadra a 2000/2001-es évadban a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház új stúdiószínházában. A darab rendezői feladatait a színház igazgatója, dr. Tasnádi Csaba látta el. A
főszereplők: Pregitzer Fruzsina, Horváth László Attila, Hetey László, Gados Béla, Tóth Károly, Mezei Zoltán voltak. A darab
szerzője - élő klasszikusaink egyike- a következőket írja darabjáról: "Mintha ez a generáció képtelen lenne elvégezni a maga
feladatát: végig áldozatnak érzi magát, újra, s újra megállapítja, hogy " így nem lehet dolgozni", viszont ő maga teremti a
lehetetlen helyzeteket magának, hogy elhalassza a feladatot." A premierre november 17-én került sor, nagy sikerrel.

Lamantin Jazz Fesztivál – Szombathely
A Matáv támogatásával a Szombathelyi Zsinagóga Bartók Terme adott otthont az első szombathelyi jazz-fesztiválnak március 29én. A több mint négy órás koncert legnagyobb sikerét a Bontovics Katival együtt fellépő Creative Art Jazz Trió (Vukán György zongora, Berkes Balázs - bőgő, Balázs Elemér - dob) aratta, de nem keltett csalódást a fiatalokból álló Szabó Dániel Trió sem. Azt
est külföldi sztárvendége a Trió "Connection Francaise", az egyik legismertebb francia moduláris Big Band volt. Az eseményt a
Budapest Jazz Orchestra zárta.

Matáv Exkluzív Hangversenysorozat
A Matáv eddigi szponzorálási tevékenységének egyik legjelentősebb eseményeként az évezred végén három világszínvonalú
koncertből álló sorozattal örvendeztette meg a komolyzene rajongóit. A Matáv, mint a magyar kulturális élet egyik legjelentősebb
mecénása, az ezredforduló komolyzenei szenzációjaként emlegetett sorozattal kívánt különleges élményt nyújtani a komolyzene
rajongói számára. Az első koncerten 1999. szeptember 27-én a Zeneakadémián a belga La Petite Bande lépett fel Sigiswald
Kuijken vezényletével. A műsoron Mozart "Requiem" és "Vesperae solennes de confessore" című művei szerepeltek. A sorozat
második koncertjén, 2000. január 25-én szintén a Zeneakadémián a Collegium Vocale Gent adta elő J. S. Bach H-moll miséjét
Philippe Herreweghe vezényletével. 2000. április 28- án este 8 órakor került megrendezésre a Matáv Exkluzív
Hangversenysorozat záró koncertje a Budapest Kongresszusi Központban. Az egyedülálló és óriási sikerű hangversenyen a
londoni Philharmonia Orchestra lépett fel Lorin Maazel karmesterrel az élén. A koncertet követő fogadás keretében Rockenbauer
Zoltán kulturális miniszter Pro Cultura Hungarica elismeréssel tüntette ki a 70 éves dirigenst. A műsoron W.A. Mozart C-Dúr
(Jupiter) szimfóniája és L.v. Beethoven 7. (A-Dúr) szimfóniája szerepelt.

Matáv Játszóterek
2000-ben is folytatódik a Matáv játszótér-építési projektje. Ebben az évben már 6 játszótér került az ország különböző városaiban
élő gyermekek birtokába. A fogadtatás mindenhol nagyon pozitív, még az elmúlt év alapján elvárható várakozásokat is felülmúlja.

Matáv Játszóterek - Zalaegerszeg
Szeptember másodikán szombaton újabb Matáv Játszótér átadására került sor, ezúttal Zalaegerszegen, a Vizsla parkban. A
környezetbarát anyagokból készült játszóteret Reiner Ágoston területi értékesítési igazgató és Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg
polgármestere adta át. Az eseményt megelőző napon, pénteken délután 2 órakor matávos kollégáink önkéntes dolgozói munka
keretében segítettek a tereprendezésben.

Matáv Póló-Suli
A Matáv a sport területén az utánpótlás felkarolását tűzte ki célul. Erre kiváló példa a Matáv által immáron több éve támogatott
Matáv Póló-suli, ahol Faragó Tamás egykori válogatott vízilabdázó foglalkozik a vízilabdasport színvonalas utánpótlásának
nevelésével. Az iskola mára a világhírű magyar vízilabdasport egyik legjelentősebb utánpótlás-nevelő műhelyévé vált.

Matáv Utcai Kosárlabda Fesztivál
1997 óta minden évben sor kerül Pécs főterén a Matáv Utcai Kosárlabda Fesztiválra. Az esemény nagy érdeklődés mellett zajlik,
évről évre egyre több csapat nevezett a versenyekre, hogy több ezer érdeklődő előtt mutathassa meg tudását. A Streetball
szabályai szerint, hét kategóriában zajló játék mellett a vállalkozó kedvűek hárompontos dobásban és a nap végi
zsákolóversenyen is összemérhették erejüket.

Matáv Vivicittá Városvédő Futás
A Matáv a sport területén elsősorban a tömegsport események szponzora. Ennek kiváló példája a Matáv Vivicittá Városvédő
Futás, amely immáron hagyománnyá vált, hiszen 1999-ben tizennegyedik alkalommal rendezték meg. A Matáv harmadik
alkalommal a futás névadó szponzora. Évről évre több ezer lelkes futó és szurkoló részvételével rendezik meg ezt a kiemelkedő
sporteseményt minden tavasszal a Margitszigeten.

29

Szponzorálás 2007-1996

MOB - A Magyar Olimpiai Csapat Hivatalos Telekommunikációs Partnere
A 2000. év egyik legnagyszerűbb eseménye a sydneyi Olimpia, amely mind a magyar sportolók, sportkedvelők, mind pedig a
Matáv számára kiemelkedően fontos volt. A Matáv büszke a Magyar Olimpiai Bizottsághoz fűződő többéves kapcsolatára és arra,
hogy az Olimpián "a magyar olimpiai csapat hivatalos telekommunikációs partnere". Leányvállalatunk, az Axelero pedig az
olimpiai csapat kizárólagos internetszolgáltatója.

A Moszkvai Patriarchátus Ortodox Kórusának koncertjei: Pannonhalma, Eger
Az 1983-ban alapított világhírű Moszkvai Patriarchátus Ortodox Kórus pannonhalmi koncertjén a hallgatóság teljes egészében
betöltötte a Nagytemplom épületét, melynek kiváló akusztikája remekül közvetítette a kórustagok - érezhetően rengeteg
munkával kidolgozott - hangját. A közönség háromszor tapsolta vissza az együttest, akik Anatolij Grindenko vezetésével
középkori egyházi énekeket, zsoltárokat adtak elő. A maradandó élményt nyújtó koncertet többek között Németh Lászlóné
igazgató asszony és Várszegi Asztrik főapát úr is meghallgatta. A szeptember 16.-i felejthetetlen előadás emlékére
telefonkártyákat ajándékoztunk a kórus tagjainak és a lelkes közönségnek egyaránt. Támogatásunk segítségével az együttes az
egri Székesegyházban is fellépett, szeptember 20-án. Itt szintén teltházas közönséget vonzott az esemény.

Sajtóbálok
Schiff András jótékony célú hangversenye az MTA-n
A Matáv támogatásával került megrendezésre a kiváló zongoraművész Schiff András jótékony célú koncertje a Magyar
Tudományos Akadémia Dísztermében december 21-én este fél 9-kor, melynek teljes bevételét a Gyermekélelmezési Alapítvány
javára ajánljotta fel a művész.

Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes Pécsett
Pécsett, a Művészetek Házában október 9-én játszott a Muzsikás együttes (Sipos Mihály, Éri Péter, Hamar Dániel és Porteleki
László), melynek állandó partnere 1980 óta Sebestyén Márta. Közreműködött Tóth Ildikó ás Farkas Zoltán (tánc)

Shakespeare: Szentivánéji álom
Shakespeare: Szentivánéji álom c. vígjátéka a Matáv támogatásával került színpadra a 2000/2001-es évadban a debreceni
Csokonai Színházban. A darab rendezője, Hargitai Iván a következőket mondja rendezési koncepciójáról: "Mesedarab helyett
szerelemről, megcsalásról, a hűségről az érzelmeken való uralkodás lehetőségéről szeretnék beszélni egy rendkívül izgalmas
történeten keresztül, felnőtteknek" A premierre október 13-án került sor.

Színházi körkép Kecskeméten
Az 1997-ben indított Matáv Musical bérlet, majd az 1998-ban szintén a Matáv támogatásával megrendezett Komédia bérleti
sorozatot követően 2000-ben Színházi körkép bérletsorozat keretében megrendezett előadások színpadra állítását támogatja a
Matáv. Az előadásoknak a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ adott otthont.
 Az első bemutatóra január 20-án került sor.
Ephraim Kishon: Házasságlevél c. vígjátékát láthatták a nézők a József Attila Színház neves művészeinek előadásában. A darab
különlegessége, hogy az író egyben rendezői minőségben is ellátta azt kézjegyével. A darab szereplői: Besenczi Árpád, Schütz
Ila, Ullmann Móni, Geiler Csaba, Sághy Tamás, Fehér Anna.
 A bérletsorozat második előadásának időpontja február 28. 19:00 óra
Presser Gábor-Sztevanovity Dusán- Horváth Péter: A Padlás c. műve került színpadra a Veszprémi Petőfi Színház előadásában. A
félig mese , félig musical műfajba sorolható művet már számos színház játszotta sikerrel. Ám a poros padlásra érkező szellemek
és a padláslakók izgalmas kalandjai, a fülbemászó dalbetétek újra és újra megtöltik a nézőtereket.
 A harmadik, s egyben utolsó előadás időpontja: április 4. volt.
Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság című kétrészes komédiáját tekinthette meg a közönség a Vidám Színpad
vendégszereplésében. A darab szereplőinek névsora: Harsányi Gábor, Faragó Vera, Csala Zsuzsa, Straub Dezső, Sáfár Anikó,
Verebély Iván, Fogarassy András, Dobránszky Zoltán, Kovács Róbert, Gyurkovics Zsuzsa, Kósa András, Mihály Mariann.

Turandot Debrecenben
2000. március 20-án a Debreceni Tavaszi Fesztivál keretében műsorra került Puccini: Turandot c. operája koncertszerű
előadásban. Puccini e műve igen nagy színpadi apparátust igényel, így költségei is magasak, ezért vidéki operatársulatok nem
igen tűzik műsorukra. A Debreceni Filharmonikus Zenekar szervezésében most a debreceni közönségnek lehetősége nyílt arra,
hogy egy koncertszerű előadás formájában élőben láthassa, hallhassa e remekművet. A bemutató - melyen Közreműködött a
Debreceni Filharmonikus Zenekar, a Debreceni Kodály Kórus és a Csokonay Színház művészei - helyszíne a Bartók terem volt.
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Ütőhangszerek farsangja
Február 21-22-én 19:30 órától a Debreceni Konzervatórium Liszt termében a Matáv támogatásával került megrendezésre a
Talamba ütőegyüttes bemutatásában az "Ütőhangszerek Farsangja" elnevezésű hangverseny. Az együttes számos nemzetközi
szakmai díjjal rendelkezik, rendszeres szereplője hazai és külföldi zenei fesztiváloknak. A műsorszámok között az ősi dobzenétől
- a XX. század kortárs zenéje is megtalálható volt. Koncertjüket különlegességként koreográfikus megoldásokkal, világítással,
díszletekkel és jelmezekkel tették emlékezetessé.

VIII. Matáv-WOMUFE
A fesztivál programja:
 2000. július 11., 19 óra; Fanfare Ciocarlia (Románia); Brave Old World (USA)
 2000. július 12., 19 óra; Romano Kokalo (Magyarország); Cubanismo (Kuba)
2000-ben nyolcadik alkalommal került megrendezésre július 11 és 12 között a Matáv által támogatott budapesti világzenei
fesztivál, közismertebb nevén a Matáv-WOMUFE a Budai Parkszínpadon. A "world music" egy etnikus alapokon nyugvó zenei
stílus, amely ily módon közel áll szinte valamennyi zenei irányzathoz a klasszikus zenétől a népzenén át egészen a jazz-ig. Ebben
az évben is számos hazai és külföldi előadó vett részt a fesztiválon, többek között a Fanfare Ciocarlia cigány rézfúvósbanda
Romániából, az amerikai Brave Old World, a magyar Romano Kokalo és a kubai Cubanismo.

VIII. Matáv Kaláka Folkfesztivál
Immáron hetedik éve rendezik meg a Budapesti Matáv Kaláka Folkfesztivált, ahol minden évben a magyar zenekarok mellett ír,
angol, belorusz, portugál vendégzenészek léptek fel nagy sikerrel. Szerepelt többek között az angol Chris Foster, a szintén angol
Simply English, Ronnie Drew Írországból, a fehérorosz Troitsa, a Levellers, az Ifjú Muzsikás, valamint a Kaláka együttes.

Zoller Attila Jazzgitár Gála
2000. május 20-án került megrendezésre "A Matáv bemutatja" sorozat keretében a Zoller Attila Jazzgitár Gála a Budapest
Kongresszusi Központban. A gálán olyan kiváló magyar jazz zenészek mellett, mint Snétberger Ferenc fellépett a világhírű gitár
virtuóz Pat Metheny is, aki a koncert zárásaként a tehetségkutató verseny első helyezettjével játszott együtt.

Zongorabérlet 1999-2000
Az 1999-2000-es évad Zongorabérletének befejező két koncertje 2000. február 20.-án és 2000. március 27-én került
megrendezésre, az előbbi Várjon Dénes, az utóbbi pedig Bogányi Gergely közreműködésével. A hangversenyeken Schumann,
Mendelssohn, Mozart és Brahms művek szerepeltek, a zongoramuzsika kedvelőinek örömére. Bogányi Gergely zongoraestje
múlt év végén elhunyt Sebők Györgynek állít emléket.

Zsigmondy Dénes hegedűművész ünnepi koncertje
Tatán, a Szent Kereszt templomban (Tata, Kossuth tér) 2000. augusztus 11-én 19 órakor kezdődik a Németországban élő
művész hangversenye, a Matáv támogatásával. Zsigmondy Dénes már több mint egy évtizede a tanításnak szenteli idejét, így
kurzusokat vezet Amerikában, Európában. Korábban szerte a világon fellépett szólistaként, olyan zenekarokkal, mint a Berlini-és
a Bécsi Szimfonikus zenekar, vagy éppen a Bostoni-, Budapesti-, Hongkongi-, Müncheni-, Tokiói Filharmonikus Zenekar. Többek
között Kodályhoz is személyes kapcsolatok fűzték. 1997-ben a Magyar Köztársaság Érdemkereszt arany fokozatát vehette át. A
tatai koncerten Kodály, Brahms, Járdányi Pál, Dvorak és Bartók művek fognak felcsendülni. Az eseményen közreműködik Gyökér
Gabriella zongoraművész. Jegyek a helyszínen válthatók.

Ákos szponzorálása 2000-ben
2000. februárjában szponzori megállapodás született a Matáv és Ákos, a sikeres és népszerű énekes között, melynek keretében
ebben az évben két single-t, a szeptemberben megjelenő nagylemezt és a budapesti lemezbemutató koncertet támogatja a
Matáv.
Megjelent Ákos "Keresem az utam" című új kislemeze
Április 6-án CD-n és kazettán megjelent Ákos legújabb kislemeze, "Keresem az utam" címmel, amely a szeptemberben
megjelenő új nagylemez előfutára. Az albumverzió mellett három remixváltozat és egy érdekesség szerepel a kiadványon. Ákos a
szám kapcsán remixversenyt hirdetett, amelyen bárki indulhat és jutalomként felkerülhet a júliusban megjelenő újabb kislemezre.
A CD ezúttal is multimédiás melléklettel jelent meg: ezen az érdeklődők sok érdekességet találhatnak, többek között
fényképeket és werkfilmet a vonósfelvételről, információkat és teljes hanganyagot a remixpályázathoz.
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"Keresem az utam - Remixek" - Ákos újabb kislemeze
Július 12-én került a lemezboltokba Ákos új kislemeze, amely a több, mint 13 ezer példányban elkelt "Keresem az utam" című
kislemez remixeit tartalmazza. Az áprilisban meghirdetett remixpályázat négy nyertes verziója mellett, a dal angol változata is
megtalálható az anyagon, az "Induljon a banzáj!" 2000-es house mixének társaságában. Hasonlóan az előző CD-hez, ezúttal is
találkozhatunk multimédiás melléklettel, amelyen megtekinthető a dal videóklipje, rengeteg fénykép Ákos londoni fellépéséről, a
klipforgatásról és a békéscsabai koncertjéről, valamint a remixverseny 14 döntősének munkája mp3-as formátumban.
Ákos: HŰSÉG; Megjelent Ákos legújabb albuma!
Szeptember 20-án megjelent Ákos legújabb, kilencedik szólóalbuma, a HŰSÉG, amely az elmúlt két év munkájának gyümölcse.
A lemezen 13 vadonatúj dal szerepel, köztük a már jól ismert "Keresem az utam" című sláger. A CD-n ezúttal sem maradhatott el
a multimédiás melléklet, amelyen dalszövegek, fotók és sok más érdekesség szerepel. A megjelenés napján Ákos 10 és fél órán
keresztül dedikált rajongóinak egy ismert hanglemezboltban.
Ákos "HŰSÉG" című albumának koncertjei
A lemezbemutató koncertekre november 24-én és 25-én került sor az újonnan épült SAP-Rendezvénycsarnokban. A több mint 2
órás koncerten az új album szerzeményei mellett, régen hallott Ákos számok is elhangzottak. A két koncertet több mint 10000
embert tombolta végig.
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Szponzorálás 1999
MOB - A Magyar Olimpiai Csapat Hivatalos Telekommunikációs Partnere
A 2000. év egyik legnagyszerűbb eseménye a sydneyi Olimpia, amely mind a magyar sportolók, sportkedvelők, mind pedig a
Matáv számára kiemelkedően fontos volt. A Matáv büszke a Magyar Olimpiai Bizottsághoz fűződő többéves kapcsolatára és arra,
hogy az Olimpián "a magyar olimpiai csapat hivatalos telekommunikációs partnere". Leányvállalatunk, az Axelero pedig az
olimpiai csapat kizárólagos internetszolgáltatója.

Archie Shepp Quartett koncertje
1999. január 16-án este két alkalommal is zsúfolásig megtöltötte a Trafót a legnagyobb élő dzsesszmuzsikusok egyike, Archie
Shepp szaxofonos, aki kétszer két órán keresztül szórakoztatta a nagyközönséget világhíru slágerekkel. A kvartett tagjai Archie
Shepp mellett: Richard Clements (zongora), Wayne Dockery (basszus) és Stephen McCrave (dobok). A kvartett ezen az estén
kiegészült a Budapesten élő Carol Cass énekesnővel.

Aranykönyv – Sopron
Baranyay László zongoraestje
Dohnányi Ernő műveinek egyik legkiválóbb előadója Baranyay László. Az 1999. október 16-án megrendezésre került koncert
apropója volt a művész legújabb lemezének megjelenése, amelyre olyan Dohnányi-műveket válogattak, melyek eddig még nem
jelentek meg hanghordozón. A Zeneakadémiai hangversenyen Mozart, Schumann és természetesen Dohnányi művek szólaltak
meg.

Bartók Béla Zeneiskola hangversenysorozata – Hajdúböszörmény
Dumas: A három testőr - bemutató a debreceni Csokonai Színházban
Démoszthenész Egyesület
Első Magyar WDM Workshop
Endrei Judit könyve
Erdei Ferenc Művészeti Központ Komédia bérletsorozat – Kecskemét
Éjféli koncert – Debrecen
Fazioli Fesztivál az MTV 2-n
FIBO hangverseny a Thália Színházban
Győri Nyár
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Bartók Rádió - Harmóniában a Matáv-val
A Matáv 1997 óta a Bartók Rádió legjelentősebb támogatója. Ezen időszak alatt számos nagyszerű műsor és koncert
valósulhatott meg a "Harmóniában a Matáv-val" szlogen szellemében.

"Harmóniában a Matáv-val" – zongorabérlet
Joshua Bell és Kocsis Zoltán a Zeneakadémián
Köztudott, hogy a Matáv szponzorálási tevékenységében a komolyzenei események kiemelt helyet foglalnak el. Ilyen volt Joshua
Bell kiváló amerikai hegedűművész és Kocsis Zoltán zongoraművész két koncertje. A közönség Budapesten a Zeneakadémia
Nagytermében és Pécsett a Liszt Ferenc Hangversenyteremben hallgathatta meg a két kiváló művész muzsikálását. Műsorukon
Schubert-, Beethoven-, Brahms- és Bartók-művek szerepeltek.

Koncertsorozat – Kisújszállás
Kunfalvy Ákos verseskötete
Logisztikai Híradó
Lyukasóra - irodalmi folyóirat és tv-műsor
Matáv Exkluzív Hangversenysorozat
A Matáv eddigi szponzorálási tevékenységének egyik legjelentősebb eseményeként az évezred végén három világszínvonalú
koncertből álló sorozattal örvendeztette meg a komolyzene rajongóit. A Matáv, mint a magyar kulturális élet egyik legjelentősebb
mecénása, az ezredforduló komolyzenei szenzációjaként emlegetett sorozattal kívánt különleges élményt nyújtani a komolyzene
rajongói számára. Az első koncerten 1999. szeptember 27-én a Zeneakadémián a belga La Petite Bande lépett fel Sigiswald
Kuijken vezényletével. A műsoron Mozart "Requiem" és "Vesperae solennes de confessore" című művei szerepeltek. A sorozat
második koncertjén, 2000. január 25-én szintén a Zeneakadémián a Collegium Vocale Gent adta elő J. S. Bach H-moll miséjét
Philippe Herreweghe vezényletével. 2000. április 28- án este 8 órakor került megrendezésre a Matáv Exkluzív
Hangversenysorozat záró koncertje a Budapest Kongresszusi Központban. Az egyedülálló és óriási sikerű hangversenyen a
londoni Philharmonia Orchestra lépett fel Lorin Maazel karmesterrel az élén. A koncertet követő fogadás keretében Rockenbauer
Zoltán kulturális miniszter Pro Cultura Hungarica elismeréssel tüntette ki a 70 éves dirigenst. A műsoron W.A. Mozart C-Dúr
(Jupiter) szimfóniája és L.v. Beethoven 7. (A-Dúr) szimfóniája szerepelt.

Matáv Játszóterek
A Matáv támogatói tevékenysége során egyre inkább arra törekszik, hogy felelős társadalmi szereplővé váljon. Ennek érdekében
először vállalkozott az egész országot átfogó társadalmi célú szponzori projektre, melynek keretében 1999-ben 9 - Budapesten
két, Kaposváron, Pécsett, Székesfehérváron, Sopronban, Debrecenben, Kecskeméten és Miskolcon pedig egy-egy - helyszínen
környezetbarát fa alapanyagú játszóteret hozott létre. A nagy sikerre való tekintettel 2000-ben további kilenc játszóteret
építettünk a gyerekek részére.

Matáv Kenese Kupa
Matáv klubkoncertek
1998-ban és 1999-ben is a Matáv támogatásával került képernyőre az MTV1-es csatornán a Rock Café című műsorban a "Matáv
klubkoncertek". Külföldi sztárok mellett olyan neves hazai zenészek léptek fel, mint Fenyő Miklós, a Tátrai Band, a Take 4,
Szakcsi Lakatos Béla, a Generál, Cserháti Zsuzsa, Somló Tamás és még sokan mások.

Matáv Póló-Suli
A Matáv a sport területén az utánpótlás felkarolását tűzte ki célul. Erre kiváló példa a Matáv által immáron több éve támogatott
Matáv Póló-suli, ahol Faragó Tamás egykori válogatott vízilabdázó foglalkozik a vízilabdasport színvonalas utánpótlásának
nevelésével. Az iskola mára a világhírű magyar vízilabdasport egyik legjelentősebb utánpótlás-nevelő műhelyévé vált.
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Nemzetközi Microcoll konferencia
Orgonahangversenyek – Pécs
Pannonhalma telefonkártya
Páneurópai Piknik 99
Pánsíp hangverseny – Aggtelek
Pécsi Napok
Pécsi Nemzeti Színház: Hollywoodi mesék – Pécs
Pécsi újságíróbál
Pro Archi Ifjúsági Vonószenekari Fesztivál – Nyíregyháza
PSOTA! Est
A Matáv széleskörű szponzorálási tevékenységén belül a magyar színházi élet igen fontos szerepet tölt be. 1999. március 13-án
először mutatták be a Madách Kamaraszínházban a PSOTA! c. színházi előadást, melyben a 70 éves Psota Irén, korunk egyik
utolsó élő dívája kedvenc szerepeiből és dalaiból ad elő néhányat. Többek között részleteket látunk és hallunk nagysikerű
musical szerepeiből valamint televíziós és film slágereiből.

Soproni Petőfi Színház: Vészfék – Sopron
Szebeni András fotóalbuma
„Mesterművek” Szépművészeti CD-ROM
Az első hazai multimédiás CD-ROM 1993-as megjelenése után elérkezett az ideje annak, hogy végre megjelenjen az európai hírű
Szépművészeti Múzeum első CD-ROM-ja, főleg, miután művészi alkotások esetében szinte magától értetődő ez a feldolgozási
lehetőség. A "Mesterművek" a Matáv támogatásával több mint kétesztendei munkával készülhetett el. Hat gyűjtemény (Régi
Képtár, Antik Gyűjtemény, Egyiptomi Gyűjtemény, Régi Szoborgyűjtemény, Modern Gyűjtemény, Grafikai Gyűjtemény) 314
műtárgyát mutatja be magyar és angol nyelven a múzeum művészettörténészeinek feldolgozásában.

Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum
Távközlési és Marketing Fórum
The Golden Gospel Pearls koncert – Kaposvár
The Golden Gospel Pearls koncert – Győr
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The Golden Gospel Pearls koncert – Pécs
Tudomány Világkonferenciája - World Conference on Science
1999. június 26. - július 1. között került megrendezésre a Tudomány Világkonferenciája Budapesten, a világ 152 országa mintegy
2500 delegált képviselőjének részvételével. A Matáv főszponzorként - az anyagi támogatáson túl - video-konferenciaösszeköttetést és élő internetközvetítést biztosított a konferencia teljes időtartama alatt.

Twin Lines Project koncert - Sopron
A magyar TWIN LINES két frontembere Vasvári Pál (basszusgitár) és Csepregi Gyula (szaxofon) több éves szervező munkával
világsztárokkal fűszerezett csemegét állított színpadra. A csapat további tagjai az USA-ból: Dave Samuels (Spyro Gyra), Russel
Ferrante (Yellow Yackets), Alex Acuna (ex-Weather Report). Az igényes, dallamos jazz rajongói 1998-ban Pécsett, 1999-ben
Sopronban hallhatták a zenekart. Az 1999-ben, Mike Stern közreműködésével elkészült lemezük öt kontinensen került a
lemezboltok polcaira.

Vigántpetendi Színházi Alkotóház országos turné – Vigántpetend
Virágkarnevál – Debrecen
II. Matáv Utcai Kosárlabda Fesztivál – Pécs
1997 óta minden évben sor kerül Pécs főterén a Matáv Utcai Kosárlabda Fesztiválra. Az esemény nagy érdeklődés mellett zajlik,
évről évre egyre több csapat nevezett a versenyekre, hogy több ezer érdeklődő előtt mutathassa meg tudását. A Streetball
szabályai szerint, hét kategóriában zajló játék mellett a vállalkozó kedvűek hárompontos dobásban és a nap végi
zsákolóversenyen is összemérhették erejüket.

VII. Matáv Kaláka Folkfesztivál
Immáron hetedik éve rendezik meg a Budapesti Matáv Kaláka Folkfesztivált, ahol minden évben a magyar zenekarok mellett ír,
angol, belorusz, portugál vendégzenészek léptek fel nagy sikerrel. Szerepelt többek között az angol Chris Foster, a szintén angol
Simply English, Ronnie Drew Írországból, a fehérorosz Troitsa, a Levellers, az Ifjú Muzsikás, valamint a Kaláka együttes.

VII. Matáv-WOMUFE
14. Matáv Vivicittá Városvédő Futás
A Matáv a sport területén elsősorban a tömegsport események szponzora. Ennek kiváló példája a Matáv Vivicittá Városvédő
Futás, amely immáron hagyománnyá vált, hiszen 1999-ben tizennegyedik alkalommal rendezték meg. A Matáv harmadik
alkalommal a futás névadó szponzora. Évről évre több ezer lelkes futó és szurkoló részvételével rendezik meg ezt a kiemelkedő
sporteseményt minden tavasszal a Margitszigeten.
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Szponzorálás 1998
MOB - A Magyar Olimpiai Csapat Hivatalos Telekommunikációs Partnere
A 2000. év egyik legnagyszerűbb eseménye a sydneyi Olimpia, amely mind a magyar sportolók, sportkedvelők, mind pedig a
Matáv számára kiemelkedően fontos volt. A Matáv büszke a Magyar Olimpiai Bizottsághoz fűződő többéves kapcsolatára és arra,
hogy az Olimpián "a magyar olimpiai csapat hivatalos telekommunikációs partnere". Leányvállalatunk, az Axelero pedig az
olimpiai csapat kizárólagos internetszolgáltatója.

Matáv klubkoncertek
1998-ban és 1999-ben is a Matáv támogatásával került képernyőre az MTV1-es csatornán a Rock Café című műsorban a "Matáv
klubkoncertek". Külföldi sztárok mellett olyan neves hazai zenészek léptek fel, mint Fenyő Miklós, a Tátrai Band, a Take 4,
Szakcsi Lakatos Béla, a Generál, Cserháti Zsuzsa, Somló Tamás és még sokan mások.

IX. Nemzetközi Karmesterverseny
A Matáv segítségével és szponzori támogatásának köszönhetően 1998-ban rendezték meg a Magyar Televízió IX. Nemzetközi
Karmesterversenyét - Ferencsik János emlékének szentelve. Az 1974 óta háromévenként megrendezett esemény az elmúlt
negyedszázadban a zenei élet egyik meghatározó versenye lett. Az 1998-ban meghirdetett vetélkedésre a magyarok mellett
többek között brit, amerikai, német, japán, orosz és osztrák karmesterek jelentkeztek. A 1998-as karmesterverseny győztese a
magyar Héja Domonkos lett.

Baradla Művészeti Napok
Démoszthenész Egyesület
Drezdner Kreuzchor hangversenye
Garbarek Quartet koncertje a körcsarnokban
1998 novemberében a Matáv második alkalommal hozta Magyarországra Jan Garbareket, a kortárs európai jazzművészet
legnagyobb egyéniségét, Európa első számú szaxofonosát, aki saját zenekarával mutatta be legújabb kompozícióit a
Körcsarnokban a magyar rajongóknak.
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Golden Gate Quartet turné
Gyermeknap a Városligetben
"Harmóniában a Matávval" - Bartók Rádió
Hemző Károly fotóművész kiállítása
King's Singers koncert Szolnokon
"Legyetek jók, ha tudtok" a Diósgyőri Várszínházban
LESZ Telefonos Nap
Lyukasóra - irodalmi folyóirat és tv-műsor
Magyarország Politikai Évkönyve '98
Magyar Szörf Szövetség - MatávNet Kupák
Magyar Tenisz Szövetség - utánpótlás-nevelés
Matáv Kamaraestek a Régi Zeneakadémián
Matáv Póló-Suli
A Matáv a sport területén az utánpótlás felkarolását tűzte ki célul. Erre kiváló példa a Matáv által immáron több éve támogatott
Matáv Póló-suli, ahol Faragó Tamás egykori válogatott vízilabdázó foglalkozik a vízilabdasport színvonalas utánpótlásának
nevelésével. Az iskola mára a világhírű magyar vízilabdasport egyik legjelentősebb utánpótlás-nevelő műhelyévé vált.

Molnár Ferenc: Úri Divat - bemutató a nyíregyházi színházban
Neumann J. Társaság világkongresszusa
New Series kortárs és jazz zenei fesztivál
Őszi -téli zongorabérlet
Pat Metheny Group koncertje
1998. április 28-án 20 órakor ismét egy jazzóriás lépett fel Magyarországon, a Budapest Sportcsarnokban. A hétszeres Grammydíjas, amerikai gitáros, Pat Metheny és zenekara az 1997-ben megjelentetett Imaginary Day c. új albumát mutatta be a magyar
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jazzrajongóknak óriási sikerrel. Együttesének tagjai: Mark Ledford, Philip Hamilton, Jeff Haynes, Lyle Mays, Steve Rodby és Paul
Wertico.

Pécsi újságíróbál
"A rádiózás hőskora" című könyv
"A rátóti legényanya" - bemutató a Szolnoki Szigligeti Színházban
Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum
Twin Lines Project koncert Pécsett
A magyar TWIN LINES két frontembere Vasvári Pál (basszusgitár) és Csepregi Gyula (szaxofon) több éves szervező munkával
világsztárokkal fűszerezett csemegét állított színpadra. A csapat további tagjai az USA-ból: Dave Samuels (Spyro Gyra), Russel
Ferrante (Yellow Yackets), Alex Acuna (ex-Weather Report). Az igényes, dallamos jazz rajongói 1998-ban Pécsett, 1999-ben
Sopronban hallhatták a zenekart. Az 1999-ben, Mike Stern közreműködésével elkészült lemezük öt kontinensen került a
lemezboltok polcaira.

Új Horizont - kulturális folyóirat
Zene Szemeinknek - Matáv Képzőművészeti Pályázat
A Matáv 1998 februárjában hivatásos képzőművészek számára országos pályázatot hirdetett festészet és szobrászat
kategóriákban. A pályázat meghatározott témája a zene volt, különös tekintettel a kommunikációra és az emberi kapcsolatokra.
A neves szakemberekből álló zsűri - Bereczky Lóránd művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, a zsűri elnöke,
Farkas Ádám szobrászművész, Mácsai István festőművész, Petrovics Emil zeneszerző - döntését követően a kiválasztott művek az
ország négy vidéki nagyvárosában - Pécsett, Győrött, Miskolcon, Debrecenben - és Budapesten vándorkiállításon vettek részt.
A festészeti díjakat Bak Imre, Kéri László és Barabás Márton, a szobrászati díjakat Gaál Tamás, Bocz Gyula és Deli Ágnes kapták.
A pályázat alkalmat adott a magyar művészeti élet fontos műfajaiban értékes alkotások létrehozására. Nem titkolt célja volt, hogy
a Matáv hozzájáruljon a mai magyar művészet értékeinek a szélesebb nyilvánossághoz történő eljuttatásához is.
A kiállítások megnyitásához minden helyszínen színvonalas koncertek kapcsolódtak.
A Matáv a művek közül több mint harmincat megvásárolt új székházába.

Matáv Utcai Kosárlabda Fesztivál
1997 óta minden évben sor kerül Pécs főterén a Matáv Utcai Kosárlabda Fesztiválra. Az esemény nagy érdeklődés mellett zajlik,
évről évre egyre több csapat nevezett a versenyekre, hogy több ezer érdeklődő előtt mutathassa meg tudását. A Streetball
szabályai szerint, hét kategóriában zajló játék mellett a vállalkozó kedvűek hárompontos dobásban és a nap végi
zsákolóversenyen is összemérhették erejüket.

VI. Matáv-WOMUFE
2000-ben immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Matáv által támogatott budapesti világzenei fesztivált, közismertebb
nevén a Matáv-WOMUFE-t. A "world music" egy etnikus alapokon nyugvó zenei stílus, amely ily módon közel áll szinte valamennyi
zenei irányzathoz a klasszikus zenétől a népzenén keresztül egészen a dzsesszig. A fesztiválokon számos hazai és külföldi
előadó vett részt, többek között a Fanfare Ciocarlia cigány rézfúvósbanda, a szlovákiai magyar Ghymes együttes, a világhírű Ravi
Shankar, a Dead Can Dance együttes és az isztambuli Magnetic Band cigányzenekar. A Matáv 2000-ben is a világzenei fesztivál
névadó főtámogatója volt.

VI. Matáv Kaláka Folkfesztivál
Immáron hetedik éve rendezik meg a Budapesti Matáv Kaláka Folkfesztivált, ahol minden évben a magyar zenekarok mellett ír,
angol, belorusz, portugál vendégzenészek léptek fel nagy sikerrel. Szerepelt többek között az angol Chris Foster, a szintén angol
Simply English, Ronnie Drew Írországból, a fehérorosz Troitsa, a Levellers, az Ifjú Muzsikás, valamint a Kaláka együttes.
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13. Matáv Vivicittá Városvédő Futás
A Matáv a sport területén elsősorban a tömegsport események szponzora. Ennek kiváló példája a Matáv Vivicittá Városvédő
Futás, amely immáron hagyománnyá vált, hiszen 1999-ben tizennegyedik alkalommal rendezték meg. A Matáv harmadik
alkalommal a futás névadó szponzora. Évről évre több ezer lelkes futó és szurkoló részvételével rendezik meg ezt a kiemelkedő
sporteseményt minden tavasszal a Margitszigeten.
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Szponzorálás 1997
A Debreceni Filharmonikus Zenekar koncertsorozata - "Világjáró Magyar Zongoristák"
MOB - A Magyar Olimpiai Csapat Hivatalos Telekommunikációs Partnere
A 2000. év egyik legnagyszerűbb eseménye a sydneyi Olimpia, amely mind a magyar sportolók, sportkedvelők, mind pedig a
Matáv számára kiemelkedően fontos volt. A Matáv büszke a Magyar Olimpiai Bizottsághoz fűződő többéves kapcsolatára és arra,
hogy az Olimpián "a magyar olimpiai csapat hivatalos telekommunikációs partnere". Leányvállalatunk, az Axelero pedig az
olimpiai csapat kizárólagos internetszolgáltatója.

A Matáv Beethoven-Mozart ciklusa a Zeneakadémián
"A média és a kommunikációs szakma viszonya" - szakmai konferencia
Az ÁHZ hangversenye Jurij Szimonov és Kocsis Zoltán közreműködésével
Camus: Caligula - bemutató a Szkéné Színházban
Chick Corea szólókoncert
A magyar dzsesszrajongók nagy örömére Chick Corea, a világhírű billentyűs adott szóló zongorakoncertet 1997. május 6-án este
7 órakor a Budapesti Kongresszusi Központban. Az óriási sikerű koncerten "Expressions" című lemezének kompozíciót hallhatta
a nagyérdemű.

"Család Otthon Háztartás" című könyv
Démoszthenész Egyesület
Döbrentey Ildikó: "Égbőlpottyant új mesék" - gyerekkönyv és "Ki kopog?" –
előadássorozat Levente Péter és Gryllus Vilmos közreműködésével
Gyermeknap a Városligetben
Halász Judit: "Hívjál, ha elvesztél" című dal a telefonról
"Halló, itt vagyok!" - Szilágyi János műsora
Bartók Rádió - Harmóniában a Matáv-val
A Matáv 1997 óta a Bartók Rádió legjelentősebb támogatója. Ezen időszak alatt számos nagyszerű műsor és koncert
valósulhatott meg a "Harmóniában a Matáv-val" szlogen szellemében.
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"Illik tudni" című könyv
Jan Garbarek és a Hilliard Ensemble koncertje '97
1997. április 30-án a Pécsi Bazilikában igazi zenei csemegét hallhatott a helyszínt zsúfolásig megtöltő közönség. A kiváló
akusztikájú templomban a gregorián éneklésben világelső Hilliard Ensemble férfikórus és a szerző mutatta be a szakszofonista
szupersztár, Jan Garbarek "Officium" című művét. Az élőben csak nagyon kevés alkalommal bemutatott produkció felejthetetlen
élményt nyújtott a hallgatóságnak.

Jean Michel Jarre koncertje
A '97-es év talán legszenzációsabb magyarországi koncertje fűződik a francia szintetizátormágus, Jean Michel Jarre nevéhez. Az
1997. június 24-i Budapest Sportcsarnokbeli koncerten megcsodálhattuk a billentyűs hangszerek varázslóját, aki szokásához
híven káprázatos fény- és hangorgiával szórakoztatta a komputerek és szintetizátorok zenei világának szerelmeseit.

Katona Klári - országos színházi turné
Kenny Garrett koncertje a Pécsi Nemzeti Színházban
Kihívás Napja '97
LESZ Telefonos Nap
Lyukasóra - irodalmi folyóirat és tv-műsor
Matáv-Kenese Kupa '97 vitorlásverseny
Matáv Kerékpáros Maraton
Matáv-kupák a magyar öttusa-utánpótlásért
Matáv Póló-Suli
A Matáv a sport területén az utánpótlás felkarolását tűzte ki célul. Erre kiváló példa a Matáv által immáron több éve támogatott
Matáv Póló-suli, ahol Faragó Tamás egykori válogatott vízilabdázó foglalkozik a vízilabdasport színvonalas utánpótlásának
nevelésével. Az iskola mára a világhírű magyar vízilabdasport egyik legjelentősebb utánpótlás-nevelő műhelyévé vált.

Matáv - Zöldpont Hószolgálat
Matáv Utcai Kosárlabda Fesztivál - Pécs
1997 óta minden évben sor kerül Pécs főterén a Matáv Utcai Kosárlabda Fesztiválra. Az esemény nagy érdeklődés mellett zajlik,
évről évre egyre több csapat nevezett a versenyekre, hogy több ezer érdeklődő előtt mutathassa meg tudását. A Streetball
szabályai szerint, hét kategóriában zajló játék mellett a vállalkozó kedvűek hárompontos dobásban és a nap végi
zsákolóversenyen is összemérhették erejüket.
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"Mit jelent a piros kerek?" – gyerekkönyv
Mozgássérült Gyermeknap
Multimédia Galéria - Orosz István és Keresztes Dóra kiállítása CD-ROM-on
Nemzetközi Kábeltévé és Szatellit Konferencia
Pécsi Napok rendezvénysorozat
Polgár László és Schiff András koncertje
Somló Tamás 50. születésnapi koncertje
Tánc Világnapja pécsi rendezvényei
Telescon Konferencia
"Űrnap Űrhajósokkal" – konferencia
I. Távközlési Marketing Fórum
V. Budapesti Matáv Kaláka Folkfesztivál
V. Matáv-WOMUFE '97
V. Távközlési Konferencia
12. Matáv Vivicittá - városvédő futás
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Szponzorálás 1996
Agatha Christie: Gyöngyöző Cián - bemutató a Merlin Színházban
A Magyar Olimpiai Bizottság Hajós Alfréd fokozatú Támogatója - Atlanta 1996
KFT-koncert - Bál az Interneten
1996. október 12-én, négy év hallgatás után újra színpadra lépett a 15 éves KFT zenekar a Budapest Sportcsarnokban. A több
mint kétórás koncerten a legismertebb számok hangzottak el. A program bizonyos pontjain foszereplové lépett elo az Internet. A
Budapest Sportcsarnok egyik helyiségében külön számítógépterem muködött, az internetkapcsolatot pedig kitelepített nagy
sebességu (ISDN) vonalakon a Matáv, az esemény internetszolgáltatója biztosította.

"Bogányi Gergely plays Chopin" – CD
Budapesti Fesztiválzenekar hangversenye
BÖKSZ - középiskolai infohálózat
DUKE - amerikai fúvószenekar koncertje
Európai Újságírók Szövetsége - AEJ 34. Konferenciája
Gitár Trió - Friday Night in Budapest
Al di Meola - Paco de Lucia - John McLaughlin. Sokan a világ jelenlegi legjobb gitárosainak tartják őket. A három világsztár a 80as évek elején született és mára jazztörténeti legendává vált Friday Night in San Francisco című lemeze után ismét közös
produkcióval kápráztatta el a szakmát és a közönséget egyaránt. A Budapest Sportcsarnokban 20 ezer ember volt kíváncsi erre a
kivételes zenei csemegére.

"Hommage á Bartók" - CD a Magyar Rádió kiadásában
"Informatika, telematika az oktatásban" – konferencia
János passió a Mátyás-templomban
Katona József: Bánk Bán - bemutató a Kamaraszínházban
Kihívás Napja '96
Kortárs Művészeti Múzeum
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"Kozmikus civilizációk" – konferencia
Liszt Ferenc Kamarazenekar - hangversenysorozat a MTV-ben
Matáv - Triatlon Velence
Matáv Jazz Maraton
Mundus Cantat nemzetközi kórustalálkozó – Pécs
Paksi Blues Jazz Rock Gasztronómiai Fesztivál
Pannonhalmi Főapátság – telefonkártya
Rehabilitációs Konferencia
Senior Világjátékok - Nyárbúcsúztató '96
Színház- és Filmművészeti Főiskola Shakespeare-kiadványa
"Távközlési Érdekegyeztető Fórum" – konferencia
Weiler Péter - CD-ROM és kiállítás
IV. Budapesti Matáv Kaláka Folkfesztivál
Immáron hetedik éve rendezik meg a Budapesti Matáv Kaláka Folkfesztivált, ahol minden évben a magyar zenekarok mellett ír,
angol, belorusz, portugál vendégzenészek léptek fel nagy sikerrel. Szerepelt többek között az angol Chris Foster, a szintén angol
Simply English, Ronnie Drew Írországból, a fehérorosz Troitsa, a Levellers, az Ifjú Muzsikás, valamint a Kaláka együttes.

IV. Matáv-WOMUFE '96
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