
 
Jegyek elővételben január 25-től kaphatók a Ticket Express online  

rendszerében és jegypénztáraiban (www.eventim.hu), helyszínen csak  
a rendezvény napján: 10.00-00.00 óra közt lesz nyitva a pénztár.  

A Millenáris Parkban a jegypénztár a B épület előterében található.  
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 Millenáris Park címe: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (Bejáratok 
vannak még a Lövőház utca, a Fény utca és a Marczibányi tér felől is.)  

Megközelítés tömegközlekedéssel: Széll Kálmán tér: villamossal: 4, 6, 18, 
59, 61; autóbusszal: 5, 16, 22, 28, 102, 128, 149, 155, 156;  metróval: 2-es (piros) 

Széna tér: villamossal: 4, 6;
 
 
 

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

elmúlt két évtizedben sok 
részletet megismerhettünk a 
csángó magyar hagyományok-

ból: a mindennapi szokásoktól kezdve, 
az ünnepi alkalmakon keresztül, családi 
eseményekig, tánccal, énekkel, zenével, 
versekkel, filmekkel, könyvekkel, fo-
tókkal, neves néprajzkutatók gyűjtése-
inek, munkásságának és ismert csángó  
magyar személyiségek tevékenységének 
bemutatásával. A Csángó Bál és a csángó 
magyar kultúra magyarországi terjeszté-
sének ügye mellé álltak támogatásukkal, 
részvételükkel, előadásukkal vagy akár 
fővédnökséggel külföldi nagykövetek, az 
ország intézményei, vezetői, finn raport-
őr, magyar népzenészek, művészek, csán-
gó hagyományőrzők, hazai vállalatok.
A színpadi gálaműsor 19.00-tól a hús-
véttól pünkösdig terjedő időszak csángó 
népszokásait, énekeit, táncait mutatja be. 
A télvégi böjt véget ért, a természet meg-
újul. A mezők ismét kizöldülnek, a fák vi-
rágba borulnak, a megújulás, a szerelem 
időszaka ez. A csángó fiúk fűzfaágakból 

tilinkót készítenek és havajgatással kö-
szöntik a tavaszt.  Közreműködnek a ha-
gyományokat jól ismerő Gyimes völgyi, 
csíkfalusi, forrófalvi, lábnyiki, pusztinai, 
klézsei, somoskai idős hagyományőrzők, 
gyerekek és a magyarországi csángó mu-
zsikát játszó legkiválóbb zenekarok.
A rendezvény alapvető célja, a moldvai 
és a gyimesi csángó magyarok rendkívül 
régies és páratlanul gazdag népművésze-
tének és hagyományainak bemutatása  
a közönség számára. Fesztiválunkkal 
szeretnénk alkalmat teremteni arra, 
hogy a közép- és kora újkori magyar és eu-
rópai kultúra számos elemét máig meg-
őrző csángó magyarok bemutathassák 
viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és 
táncaikat egy színpadi műsor keretében.  
A műsort követő táncház pedig alkalmat 
teremt, hogy a közönség is tevékeny ré-
szesévé válhasson e hagyományoknak. 
A programnak ebben a részében mold-
vai és gyimesi hagyományőrzők segít-
ségével tanulhatják meg az érdeklődők  
a csángó táncokat, énekeket.

Az

BeKöszöNtő
j

jc
c

c
c

b

b

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, a Moldvai Magyarok  
a Moldvai Magyarokért Szövetség és a Válaszút Alapítvány  

2018. február 10-én (szombaton) huszonkettedik alkalommal  
rendezi meg a „Csángó Bált” a budapesti Millenáris Parkban.  
A XXII. Csángó Bál fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Ò

?
Ó

ÓÇ
ÅÓ

Æ
Ä

A rendezvényt támogatták: 
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Tázló Terem
16.30–05.00 |  Kiállítás 

Kiállításunkon  
a Prima Primissima 
díjas Petrás Mária 
keramikus alkotásait  
és Harangozó Imre 
néprajzkutató csángó-
földi fénykép felvételeit 
(1988-2018) tekinthetik 
meg „Napkeletre 
tekinték…” címmel.

millenáris park
17.30–18.45 |  Gasztronómiai 

bemutató  
Jellegzetes csángó 
ételek bemutatója, avagy 
hogyan készül a puliszka

Hagyományőrző zenészek, 
énekesek és táncosok

Csíkfaluból, Forrófalváról, Lábnyikból, 
Pusztinából, Klézséről, Somoskáról, 

Gyimesekből, Pancsovából

A műsor rendezője és szerkesztője: 
Diószegi László

A műsor szerkesztője:  
Benke Grátzy

Duna Terem
21.30–04.30 | táncház

21.30–22.25 |  Hodorog András,  
Román Stefan, Ivanciu 
Milea, Benke Róbert

22.30–23.25 |  Tatrospart Zenekar 
/ gyimesi

23.30–00.25 |  Somos Együttes 
00.30–01.25 |  Szigony Együttes  

/ gyimesi
01.30–02.25 |  Zurgó Együttes
02.30–03.25 |  Tindia Zenekar 
03.30–04.30 |  Servet Zenekar

szereT Terem
16.30–01.00 |  táncház,   

KoncerteK

16.30–18.15 |  KőKetánc 
GyermeKtáncház

    KoncerteK 

22.00–23.00 |  Pusztinai vendégek 
„Mikor Csíkból  
kiindultam” c.  
lemezbemutató koncert

23.10–00.00 |  Servet Zenekar  
lemezbemutató koncert

00.10–01.00 |  Fábri Géza, a Népzenei 
Kamaraműhely és  
a moldvai magyar 
énekesek közös  
„Karikás táncot járják” c. 
lemezbemutató koncertje

• Nyisztor Ilona • Petrás Mária  
• Antal Tibor • Benke Róbert • Berecz 

András • Fábri Géza és a Népzenei 
Kamaraműhely • Gyimesvölgye 

Férfikórus • Hodorog András  
• Istók Pál • Ivanciu Milea 

• Kóka Rozália • Kőketánc Gyerektáncház 
• Csörömpölő Zenekar • Lippentő 

Táncegyüttes • Román Stefan • Servet  
Zenekar • Somos Együttes • Szigony 

Együttes • Tatrospart Néptánccsoport 
• Tindia Zenekar • Zurgó Együttes

PROgRAm
Duna Terem

19.00–04.30 | színpadi műsor, táncház

19.00–21.00 | színpadi műsor – tavaszi havajGatás

19.00 | nyitóbeszédet mond:  
Gulyás Gergely, országgyűlési képviselő, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Vendégeink lesznek
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                  21.00 |  KiállításmeGnyitó 
A kiállítást megnyitja:  
Németh Zsolt, az Országgyűlés 
Külügyi bizottságának elnöke
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