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magyarok a nagyvilágban

Egész évben karácsony
Bécs történelmi belvárosában nemrégiben megnyílt
az első bécsi karácsonyi szalon, melynek tulajdonosa magyar.
Gosztola Anitával a hangulatos üzletben beszélgettünk.
− Mikor és hogyan született
az ötlet?
− Nagyon szeretem a karácsonyt és a vele együtt járó
hangulatot. Ezt az érzést, a
szeretet üzenetét hordozza a
szalon is, amelyet egész évben élvezhetnek a hozzánk
betérő vendégek. Rohanó világunkban szeretnénk az idelátogatóknak egy kis megnyugvást, örömet nyújtani.
− Miért éppen Bécsre esett
a választás? Mi a Wiener
Christmas Salon koncepciója?
− Bécs a karácsony „fellegvára". Évente nyolcmillióan
látogatnak ide a karácsonyi vásárok miatt. A karácsony Németországból elsőként Ausztriába érkezett,
majd innen indult világhódító útjára. Azoknak is szeretnék átadni ebből a hangulatból, akik nem tudnak épp karácsonykor ellátogatni Bécsbe. Az üzlet egyben turisztikai attrakció is: van kis történeti kiállításunk, fotópontunk, ajándékboltunk, ahol
tradicionális bécsi és karácsonyi ajándékokat árulunk.
− Hol található az üzlet?
− Bécs 1. kerületében, a Franziskanerplatz 6. szám alatt.
− Mennyi idő alatt készült el
az üzlet?
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− Minden berendezésével és
az áru szállításával együtt 40
nap alatt készült el.
− Mikor volt az üzlet megnyitója?
− 2016. október 21-én este
hatkor.
− Kik szerepeltek a megnyitón?
− Kovács Balázs, a Magyar
Turizmus Zrt. bécsi kirendeltségének vezetője és Radda István az Ausztriai Magyar Egyesületek Kerekasztalának elnöke mondott
köszöntőt, aztán Gájer Bálint, a Magyarország hangja
c. verseny résztvevője énekelt hangulatos karácsonyi
énekeket, valamint ellátogatott hozzánk az igazi ﬁnnországi Mikulás.
− Kik látogatják az üzletet?
− Nagyon vegyes a vendégek
összetétele. Éppúgy megtalálható a helyi bécsi vásárló,
mint a turista, illetve a magyar vendég.
− Fel lehet valamiféle statiszitikát állítani, hogy melyik nemzet mit vásárol leginkább?
− Az amerikai és a japán vendégek valami jellegzetesen
bécsi ajándékot keresnek.
Van aki a kézműves mézes-

kalácsnak örül, van aki a
kézzel faragott fapiramisnak.
Nagyon kedveltek a zenedobozok és a régi klasszikus
karácsonyi játékok, mesekönyvek.

− Mi a legkedvesebb darabod
az üzletben?
− A balerinás zenedoboz,
amely egyben ékszertartó
is, és a Hattyúk tava c. opera
zenejét játssza.
− Vannak gyerekeknek szóló
programok?
− A gyerekeknek kézműves foglalkozásokat szervezünk – saját gömb, adventi naptár készítése, adventi koszorú díszítése és még
sok más ötletes program is
felmerült. Születésnapokra
nálunk akár egész évben is
kérhető Mikulás, aki szórakoztatja a gyerekeket, de december 5-én és 6-án minden
évben elérkezik hozzánk a
nagy szánkóján, ajándékokkal megrakva.
− Vannak céges rendezvények, lehet nálatok helyet
bérelni?
− Számos céges ajánlatunk van: a hely akár 50 fős
workshopok,
megbeszélések tartására, de baráti öszszejövetelekre is alkalmas.
Cateringszolgáltatást tudunk
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