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 XX. Csángó Bál 

Tervezett program 

Helyszín: Budapest, Syma Rendezvény és Kongresszusi Központ „C” Csarnok 
 

2016. január 30. (szombat) 

 

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 Rendezvénycsarnokban, új helyszínen. A XX. Csángó Bál 

fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Az idei Csángó Bál megnyitó beszédét Trócsányi 

László igazságügyi miniszter tartja. 

 

Idén húsz éves a Csángó Bál. Az elmúlt szinte két évtizedben sok részletet megismerhettünk a 

csángó magyar hagyományokból: a mindennapi szokásoktól kezdve, az ünnepi alkalmakon 

keresztül, családi eseményekig, tánccal, énekkel, zenével, versekkel, filmekkel, könyvekkel, 

fotókkal, neves néprajzkutatók gyűjtéseinek, munkásságának és ismert csángó magyar 

személyiségek áldásos tevékenységének bemutatásával. A Csángó Bál és a csángó magyar 

kultúra magyarországi terjesztésének ügye mellé álltak támogatásukkal, részvételükkel, 

előadásukkal vagy akár fővédnökséggel külföldi nagykövetek, az ország intézményei, vezetői, 

finn raportőr, magyar népzenészek, művészek, csángó hagyományőrzők, hazai vállalatok, 

önkormányzatok. 

A XX. Csángó Bált új helyszínen tartjuk, az új helyszín a szervezők számára új lehetőségeket 

nyújt, ám az elmúlt évek báljainak hangulatát visszaidézve. Válogatást láthatunk az eddigi 

bálok legjobb műsoraiból, visszaidézve a felemelkedett hangulatot, emlékezve azokra is, akik 

már nem léphetnek a színpadra, közvetítve olyan szereplők által is, akik a szemünk előtt váltak 

gyermekből felnőtté az évek során. Legyen Ön is részese ennek az élménynek! 

Színpadi műsorunk Visszapillantás címmel 19.00-kor kezdődik a Syma csarnok „C” 

termében, azaz a Csángó Bál ideje alatt a Duna teremben. Vendégeink lesznek a hagyományokat 

jól ismerő idős hagyományőrzők, fiatalok és gyerekek Pusztinából, Magyarfaluból, 

Forrófalvából, Klézséről, Somoskáról, Trunkból, Gyimesből, Setétpatakáról, Hétfaluból.  
 

Közreműködők: 

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 és a Zurgó Együttes. 

 

A csángó magyarok hagyományos budapesti fesztiválja egész estés - tizenkét óra hosszat tartó 

-, párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat. A színpadi műsort több helyszínen 

zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok követik és előzik meg. 

 

A műsort követő, hajnalig tartó táncházban a nézőközönség is tevékeny részesévé válhat e 

kultúrának. A programnak ebben a részében a moldvai és gyimesi hagyományőrző csoportok 

segítségével tanulhatják meg az érdeklődők a csángó magyar táncokat.  

 

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a hagyományos bemutatóktól eltérően a kortárs művészetek 

eszközeivel is bemutatásra kerüljenek a csángó kultúra egyes elemei. Kiállításunkon a Prima 

Primissima díjas Petrás Mária keramikus alkotásait tekinthetik meg, valamint bemutatjuk Diósi 
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Felícia Csángó élet című könyvét. Fotókiállításunkon az elmúlt évek csángó báljainak 

legemlékezetesebb pillanatait bemutató fényképeket láthatnak Figuli Judit fotóművész 

szerkesztésében. 

A színpadi műsort megelőzően tartjuk a Kőketánc Gyermektáncházat 16.30-18.15 között, 

amelynek a korábbi években hatalmas sikere volt a kisgyermekes családok körében: 

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes. Felnőtteknek a belépőjegy erre a programpontra is 

érvényes.  

 

Szintén a színpadi műsor előtt további előadásokkal színesítjük programunkat. 17.00-kor kezdőik 

Fülöp Attila - Zappa A moldvai csángó magyarok táncai szakmai szemmel  című előadása. 

Majd 18.00– 18.45 közt gasztronómiai bemutató lesz. Jellegzetes csángó ételeket mutatnak be 

csángó asszonyok, a közönség megismerheti, hogy készül a geluska/galuska/szárma/, ismertebb 

nevén a töltike 

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi 

és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek 

támogatókat nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó 

erőfeszítésekhez. 

A rendezvény alapvető célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és 

páratlanul gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása a hazai és a nemzetközi 

közönség számára. Bálunkkal szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a közép- és kora újkori 

magyar és európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarok bemutathassák 

viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és táncaikat színpadi produkció keretében.  

Jegyek elővételben január 18-tól kaphatók a helyszínen hétköznap 9.00 - 17.00 közt 

(Ebédszünet: 13.00-13.30 között). A rendezvény napján: 10.00-tól és éjfél közt lesz nyitva a 

pénztár. A Symában a jegypénztár a Szoborpark felőli oldalon található.  

Jegyek továbbá kaphatók a Ticket Express online rendszerében és jegypénztáraiban 

szintén január 18-tól.  

http://www.eventim.hu/hu/jegyek/xx-csango-bal-budapest-syma-rendezvenykozpont-

422017/event.html 

 

A SYMA Rendezvényközpont címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.). 

Megközelítés tömegközlekedéssel: 2-es metró - Puskás Ferenc Stadion megálló, 1-es villamos - 

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

autóbuszok 

Autóval érkezőknek parkolási lehetőség: a Dózsa György út és a Stefánia út mentén, illetve a 

Budapest Aréna parkolójában, valamint a SYMA Szoborpark felőli parkolójában. 

Ülőjegy: 3500 Ft, Állójegy: 2000 Ft 

  

 


