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A virágárusok a Valen-

tin-nap nagy nyerte-

sei, de az éttermek, az 

ajándékboltok, a mo-

zik és az ékszerészek 

sem panaszkodhatnak 

– pedig Magyarorszá-

gon ez a legkevésbé el-

fogadott ünnep, csak a 

lakosság 40 százaléka 

lepi meg párját ezen a 

napon és még az ukrá-

nok is többet költenek 

ajándékra.

Krisztus  után 496-ban 
Gelasius pápa hivatalo-
san is elrendelte, hogy az 

addigi Luperkalia ünnep helyett 
február 14-én Szent Valentinre 
emlékezzenek. Habár az ünnep 
eredete régre nyúlik vissza, a 
szerelmes képeslapok küldé-
se Nagy-Britanniához és körül-
belül a XVII. századhoz köthe-
tő, nálunk pedig alig-alig van-
nak gyökerei.

De vajon milyen 
gazdasági hatásai vannak?

Több mint 5600 embert kér-
dezett meg a Picodi.com világ-
szerte (32 különböző országból 
Európát, Ázsiát, Ausztráliát, Af-
rikát és Amerikát is beleértve), 
hogy megtudják: mit gondolnak 
a helyiek a Valentin-napról.

Az első és legfontosabb: a 
magyarok nem nagyon szere-
tik a Valentin-napot – írja a fel-
mérés eredményei alapján a 
Piacesprofit.hu. A megkérde-
zettek kevesebb mint fele (szám 
szerint 40 százaléka) tartja és 
ünnepli ezt a napot. Az ered-
mény még így is valószínűleg 
örömmel tölti el az étterem-, 
ajándékbolt tulajdonosokat, mo-
zikat, valamint ékszerészeket – 
ezek bizonyultak a legnépsze-
rűbb ajándék lelőhelyeknek. A 
férfiak 21 százaléka étterembe 

viszi szíve választottját, 20 szá-
zalék az ékszerek mellett teszi 
le a voksát és csaknem 50 szá-
zalék készül virággal, virág-
csokorral.

A nők egyharmada (33%) szin-
tén egy kellemes vacsora mel-
lett dönt, de a listájukra felke-
rültek az elektronikai eszközök 
és a kirándulások (11-11%), vala-
mint a kézzel készült ajándékok 
(17%). De vajon mik az elvárások 
ilyenkor? Mely ajándékok nye-
rik el a magyar párok szívét? 
Úgy tűnik, a férfiak nem tudnak 
mellényúlni a virágcsokorral, a 
hölgyek 52 százaléka örömmel 
fogadja, a férfiak viszont szí-
vesebben mozdulnak ki (mozi/
színházjegy 33%). Meglepő le-
het, hogy a férfiak 21 százalé-
ka egyáltalán nem vágyik sem-
mire, még kézzel készült apró-
ságra sem (ez utóbbit a megkér-
dezettek csak 17 százaléka ér-
tékelné nagyra).

Fontos észben tartani: kész-
pénz továbbra sem túl népszerű 
ajándék – a nők 55, a férfiak 29 
százalék kifejezetten nem örül-
ne neki. Érdemes nők esetén a 
háztartási készülékeket és az 
elektronikai kütyüket is mel-
lőzni (36% és 18%). S hogy nyű-
gözzük le a férfiakat? A válasz 

nem egyszerű, de annyi biztos: 
az üdvözlőkártyákért nincse-
nek oda (29%).

Kiderült, az egyedülállók igen 
szkeptikusan állnak ehhez a 
naphoz – igaz, a párkapcsolat-
ban élő férfiak 55 százaléka, a 
nők 39 százaléka sem rajong ér-
te, vagy egyenesen mellőzi azt.

A szándék a fontos?

Becslések szerint világszer-
te több mint egy milliárd Va-
lentin-napi üdvözlőkártyát kül-
denek az emberek – a karácso-
nyi lapok után így a második 
helyen végzett a ranglistán ez 
az ünnep. De nem csak a pos-
tásoknak, az üzleteknek is igen 
mozgalmas és izgalmas a feb-
ruár eleje. A Picodi adatai sze-
rint a Valentin-napot megelő-
ző hetekben átlagosan 37%-kal 
ugrik meg az „ékszer”, 38%-kal 
a „kozmetikai szerek és parfü-
mök” és 45%-kal a „felnőtt” ka-
tegóriába sorolt termékek irán-
ti kereslet.

Mennyit költenek átlagosan 
hazánkban a szerelmesek Va-
lentin-nap alkalmából? Felmé-
résünk szerint körülbelül 27 
eurót (8500 Ft) szánnak erre a 
napra az emberek. A férfiak en-

nél egy kicsivel többet, 30 eurót 
(9300 Ft) áldoznak büdzséjük-
ből. Ezzel az összeggel Magyar-
ország a lista utolsó felében sze-
repel. A felmérés szerint jóval 
jobban áll Románia, ahol a nők 
40 eurót, a férfiak 59 eurót köl-
tenek Valentin-napi ajándékra. 
A legtöbbet Hongkongban köl-
tik, ott átlag 152 euró megy el az 
ünnepre, de Kínában és Ameri-
kában sem fukarkodnak a sze-
relmesek, előbbiben átlag 127 
euró, utóbbiban 121 megy el a 
Valentin-napra.

A legtöbb országban – kivé-
ve Törökország, Vietnam és Ni-
géria – az erősebb nem képvi-
selői azon igyekeznek, hogy le-
nyűgözzék szívük választottját 
és mélyen a zsebükbe nyúlnak. 
Annak ellenére, hogy egyes ku-
tatások szerint a nők többsége 
kifejezetten nem szereti, ha pél-
dául virágot kap: ez csak az ötö-
dik legnépszerűbb ajándék a Va-
lentin-napi csecsebecsék lis-
táján (világszerte – Magyaror-
szágon pedig a legnépszerűbb). 
Akár szkeptikusan áll ehhez az 
ünnephez az ember, akár nem – 
egy biztos: a parfüm- és csokolá-
déboltok, az éttermek és mozik 
egészen biztosan sokat kaszál-
nak február első két hetében.

Gazdasági hatásai is vannak a szerelmesek napjának

Felpezsdíti az üzletet

Csoki és virág a legnépszerűbb ajándék

Nürnbergben megszüle-
tett Zsigmond magyar király, 
egyidejűleg német és 
cseh király, német-római 
császár.

Sok helyen Bálint napján kez-
dődik a tavaszi munka 
a ház körül, és a gyümöl-
csösben.

Megszületett Pietro 
Francesco Cavalli olasz 
barokk zeneszerző.

A helybeliekkel történt 
öszetűzése során meghalt 
James Cook kapitány, skót 
felfedező.

Megszületett Margaret 
Knight amerikai feltalálónő, 
akit a női Thomas Edison-
ként is emlegetnek.

Meghalt Kocsi Patkó János 
színész, rendező, az első ma-
gyar nyelvű operaszöveg 
szerzője.

Megszületett Lux  Kálmán 
Ybl-díjas építész, restaurátor, 
aki részt vett Vajdahunyad 
várának restaurálásában.

Megszületett Papp Simon 
geológus, a magyar kőolajbá-
nyászat megteremtője.

A király elfogadta a Tisza-kor-
mány lemondását.

Megszületett Thelma Ritter 
amerikai színésznő (Mindent 
Éváról).

Megszületett ifjabb  
Horthy Miklós földbirtokos, 
 Horthy Miklós kormányzó és 
Purgly Magdolna legkisebb 
 gyermeke.

Megszületett Jimmy Hoffa, 
az amerikai történelem leg-
nagyobb munkás vezére, aki 
1975-ben nyomtalanul eltűnt.

Megszületett Buss Gyula szí-
nész, aki nem kapott 
kitüntetéseket, kiemelkedő 
színészi teljesítménye 
ellenére.

Megszületett Csermák  József 
olimpiai bajnok atléta, aki 45 
alkalommal szerepelt a ma-
gyar atlétaválogatottban.

Megszületett Sztankay 
 István Kossuth-díjas színész 
(Bors).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Ingmar Bergman centenárium a TIFF-en
Átfogó visszatekintőt szen-

tel Ingmar Bergmannak, a svéd 
filmrendező és forgatókönyvíró 
születésének századik évfor-
dulóján a Transilvania Nemzet-
közi Filmfesztivál idei kiadása.

Ingmar Bergman svéd film-
rendező és forgatókönyvíró 
születésének századik évfor-
dulójáról emlékeznek meg a ti-
zenhetedik alkalommal, május 
25. és június 3. között Kolozsvá-
ron szervezendő Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztiválon 
(TIFF-en). Romániában első íz-
ben mutatják be az uppsalai 
születésű Bergman hét, frissen 
felújított és digitalizált filmjét 
tartalmazó válogatást, illetve 

a divatra és a művészetre gya-
korolt hatását feltáró multimé-
diás kiállítást a „Closeup Ing-
mar Bergman” elnevezésű ret-
rospektív keretében – olvasha-
tó a szervezők szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közlemé-
nyében. Az érdeklődők megte-
kinthetik a Fanny és Alexander 
(Fanny and Alexander, 1982), 
Egy nyár Mónikával (Summer 
with Monika, 1953), A nap vé-
ge (Wild Strawberries, 1957), 
A hetedik pecsét (The Seventh 
Seal, 1957), Persona (1966), Őszi 
szonáta (Autumn Sonata, 1978), 
Jelenetek egy házasságból 
(Scenes from a Marriage, 1973) 
című játékfilmeket, valamint a 

Bergman Island (2004) című do-
kumentumfilmet.

A #Bergman100 jelszóval 
zajlik világszerte az Ingmar 
Bergman centenárium: szín-
házi előadással, új könyvek ki-
adásával, kiállításokkal és ve-
títésekkel emlékeznek meg a 
művész születéséről. Az ese-
ménysorozat még tavaly ősz-
szel elkezdődött a rendező ne-
vét viselő alapítvány kezdemé-
nyezésére, amely az Ingmar 
Bergman archívummal is fog-
lalkozik. „Bergman 89 éves ko-
rában hunyt el, de továbbra is 
töretlen az érdeklődés irán-
ta, különösen külföldön” – fo-
galmazott Jan Holmberg, az 

Ingmar Bergman Alapítvány 
igazgatója. Az alapítványt a ren-
dező szellemi hagyatékának 
megőrzésére és gondozására 
hozták létre.

Holmberg 2017 szeptemberé-
ben Londonba indította el hiva-
talosan a Bergman 100 éves cí-
mű centenáriumi rendezvény-
sorozatot. A megemlékezések 
a hatalmas Bergman-életművet 
minél több szempontból akarják 
felidézni. Mint Holmberg emlé-
keztetett rá, a művész nemcsak 
filmrendezőként, de színházi 
rendezőként és íróként is nagy 
hatású alkotó volt. Mintegy 60 
filmet és tévéfilmet forgatott, 
több mint 170 színházi előadást 

rendezett, számos forgatóköny-
vet és könyvet írt. A Bergman-
archívumban kézírásos és gé-
pelt kéziratai, vázlatai, jegyze-
tei, produkciós dokumentumai, 
fényképei, magán és hivatalos 
levelezései szerepelnek. Az ér-
tékes gyűjtemény felkerült az 
UNESCO világörökségi listá-
jára. Az egyetemes filmművé-
szet markáns alakja, a XX. szá-
zad egyik legkiemelkedőbb mű-
vészének számító svéd rendező 
filmjei közül három Oscar-díjat 
kapott az Amerikai Filmakadé-
miától a legjobb idegen nyelvű 
alkotásért. 1971-ben pedig tisz-
teletbeli Oscar-díjjal tüntették 
ki Ingmar Bergmant.




