
 
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen hétköznap 9.00–17.00 közt (Ebéd-

szünet: 13.00–13.30 között). A rendezvény napján: 10.00 és 00.00 közt lesz nyit-
va a pénztár. A Symában a jegypénztár a Szoborpark felőli oldalon található. 

Jegyek továbbá kaphatók a Ticket Express online rendszerében  
és jegypénztáraiban: www.eventim.hu  |  Ülőjegy: 3500 Ft, Állójegy: 2000 Ft

Kőketánc Gyermektáncház 16.30–18.15: gyermekeknek 12 éves korig  
ingyenes. Felnőtteknek a belépőjegy erre a programpontra is érvényes.

A SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ címe: 1146 Budapest, Dózsa 
György út 1. Megközelítés tömegközlekedéssel: 2-es metró - Puskás Ferenc  

Stadion megálló, 1-es villamos - Puskás Ferenc Stadion megálló, 75-ös, 77-es  
és 80-81-es trolibuszok, 95-95A, 130-as autóbuszok 

 
 
 

Kérjük, 
jelenlétével támogassa 

rendezvényünket!

 
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány

Telefon: +36-1-445-0473
E-mail: promino@prominoritate.hu

Bankszámlaszám: 11742001-20045649-00000000

Adója 1%-ával támogassa Ön is alapítványunk tevékenységét!
Adószámunk: 18169177-1-41

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

www.csango.hu

dén húsz éves a Csángó Bál. Az el-
múlt szinte két évtizedben sok rész-
letet megismerhettünk a csángó 

magyar hagyományokból: a mindenna-
pi szokásoktól kezdve, az ünnepi alkal-
makon keresztül, családi eseményekig, 
tánccal, énekkel, zenével, versekkel, 
filmekkel, könyvekkel, fotókkal, neves 
néprajzkutatók gyűjtéseinek, mun-
kásságának és ismert csángó magyar 
személyiségek tevékenységének be-
mutatásával. A Csángó Bál és a csángó 
magyar kultúra magyarországi terjesz-
tésének ügye mellé álltak támogatásuk-
kal, részvételükkel, előadásukkal vagy 
akár fővédnökséggel külföldi nagykö-
vetek, az ország intézményei, vezetői, 
finn raportőr, magyar népzenészek, 
művészek, csángó hagyományőrzők, 
hazai vállalatok.
A XX. Csángó Bált új helyszínen tart-
juk, az új helyszín a szervezők számára 
új lehetőségeket nyújt, ám az elmúlt 
évek báljainak hangulatát visszaidéz-
ve. Válogatást láthatunk az eddigi  

bálok legjobb műsoraiból, visszaidéz-
ve a felemelkedett hangulatot, emlékez-
ve azokra is, akik már nem léphetnek a 
színpadra, közvetítve olyan szereplők 
által is, akik a szemünk előtt váltak 
gyermekből felnőtté az évek során. 
A rendezvény alapvető célja, a mold-
vai és a gyimesi csángó magyarok 
rendkívül régies és páratlanul gazdag 
népművészetének és hagyományai-
nak bemutatása a közönség számára. 
Fesztiválunkkal szeretnénk alkalmat 
teremteni arra, hogy a közép- és kora 
újkori magyar és európai kultúra szá-
mos elemét máig megőrző csángó ma-
gyarok bemutathassák viseleteiket, 
szokásaikat, zenéjüket és táncaikat egy 
színpadi műsor keretében. A műsort 
követő táncház pedig alkalmat teremt, 
hogy a közönség is tevékeny részesévé 
válhasson e hagyományoknak. A prog-
ramnak ebben a részében moldvai és 
gyimesi hagyományőrzők segítségével 
tanulhatják meg az érdeklődők a csán-
gó táncokat, énekeket.

I

BeKöszöNtő
j

jc
c

c
c

b

b

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok  
a Moldvai Magyarokért Szövetség 2016. január 30-án (szombaton) 

huszadik alkalommal rendezi meg a „Csángó Bált” a budapesti Syma 
Rendezvény és Kongresszusi Központban, új helyszínen. A XX. Csángó 

Bál fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Ò
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A rendezvényt támogatták: 
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KoncerteK és táncházaK

éjfél előtti műsorok 

21.15–22.00 |  Díjátadó, könyvbemutató
22.00–23.00 |  Nyisztor Ilona és a 

pusztinaiak műsora
23.10–24.00 |  Dresch Mihály Quartet 

koncertje
00.10–01.00 |  Tázló Együttes

éjfél utáni műsorok 

01.00–02.00 |  Legedi László István, 
Roman Stefan, Benke 
Róbert

02.10–03.00 |  Naskalat Zenekar  
/ gyimesi   

03.10–04.00 |   Hodorog András  
és barátai

04.10–05.00 |  Fanfara Complexa

szeret terem előtér
17.00–18.00 |  Fülöp Attila - Zappa 

előadása  
A moldvai csángó 
magyarok táncai 
szakmai szemmel

18.00–18.45 |  Gasztronómiai  
bemutató 
Jellegzetes csángó 
ételek bemutatója, avagy 
hogyan készül a geluska/
galuska/szárma, ismer- 
tebb nevén a töltike

Hagyományőrző zenészek, 
énekesek és táncosok

Pusztinából, Magyarfaluból, Forrófalvá-
ból, Klézséről, Somoskáról, Trunkból, 

Gyimesből, Setétpatakáról, Hétfaluból

Duna terem
21.15–04.00 | táncház

éjfél előtti műsorok 

21.15–21.55 |  Legedi László István,  
Roman Stefan, 
Benke Róbert 

22.00–22.40 |  Tímár Viktor és  
Tímár János / gyimesi

22.45–23.25 |  Zurgó Együttes 
23.30–00.10 | Fanfara Complexa

éjfél utáni műsorok 

00.15–00.35 |  Szigony Együttes  
/ gyimesi

01.00–01.40 |  Somos Együttes 
01.45–02.25 |  Hodorog András  

és barátai 
02.30–03.10 |  Tázló Együttes
03.15–04.00 |  Naskalat Zenekar

Duna terem galéria
16.30–05.00 |  fotóKiállítás 

Az elmúlt évek csángó 
báljainak legemlékeze-
tesebb pillanatait 
bemutató fényképek 
Figuli Judit fotóművész  
szerkesztésében.

szeret terem
16.30–05.00 |  KoncerteK,  

táncházaK,  
Kiállítás,  
Könyvbemutató

16.30–18.15 |  Kőketánc 
Gyerektáncház

16.30–23.30 |  Kiállítás   
Kiállításunkon a Prima 
Primissima díjas Petrás 
Mária keramikus alko- 
tásait tekinthetik meg.

21.15–21.25 |  Díjátadó  
A Petrás Incze János Díj 
átadása (Díjazott: 
Lászlófy Pál, a Romániai 
Magyar Pedagógusok 
Szövetségének tisztelet-
beli elnöke)

21.25–22.00 |  Könyvbemutató  
Diósi Felícia: Csángó 
élet című könyvét 
bemutatja Németh 
Zsolt, az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának 
elnöke

• Antal Tibor • Bálint Erzse • Benke 
Róbert • Bolya Mátyás • Hodorog 

András • Kicsi Kóta Károly • Legedi 
László István • Nyisztor Ilona • Petrás 

Mária • Roman Stefan • Szokolay 
Dongó Balázs • Tímár Jánoska  

• Tímár Viktor • Dresch Mihály 
Quartet • Fanfara Complexa • 

Kőketánc Gyerektáncház • Naskalat 
Zenekar • Somos Együttes • Szigony 
Együttes • Tázló Együttes • Válaszút 

Táncegyüttes • Zurgó Együttes

PROgRAm
Duna terem

19.00–04.00 | színpadi műsor, táncház

19.00–21.00 | színpadi műsor 
visszapillantás

19.00 | nyitóbeszédet mond: Trócsányi László, igazságügyi miniszter

Vendégeink lesznek
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2016. 01. 30., 19.00
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BeszterCe terem
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