
 
Jegyek elővételben kaphatók január 26-tól a helyszínen,  

naponta 10.00–19.00 közt (cím: Petőfi Csarnok, 1146 Budapest,  
Városliget, Zichy Mihály út 14., telefon: 06-1 848 02 06). 

Ülőjegy: 3500 Ft, Állójegy: 2000 Ft, Támogatói jegy: 10.000 Ft
Kőketánc Gyermektáncház 16.30–18.15:  

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes, felnőtt kísérőknek: 300 Ft  
(abban az esetben, ha kizárólag a gyermek táncházban  
vesznek részt, egyébként a belépőjegy ide is érvényes). 

 
 
 

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

A tavalyi csángó bál színpadi 
műsora moldvai és gyimesi ven-
dégek közreműködésével csángó 

lakodalmas szokásokkal varázsolta el 
a Petőfi Csarnok közönségét. A zsúfolt 
ház előtt lezajlott műsor lelkes fogadta-
tása, a percekig dübörgő taps arra kész-
tette a rendezőket, hogy az idei, sor-
rendben már XIX. Csángó bál 19.00-tól 
kezdődő színpadi műsorában folytas-
sák a tavalyi nagysikerű kezdeménye-
zést, és ismét Gyimesből és Moldvából 
érkező vendégekkel mutassák be a táj-
egység gazdag népszokásait. Ezúttal 
a fiatal pusztinai-gyimesfelsőloki pár 
„babalátóba” invitálja a nézőket, ahol a 
szereplők saját maguk megélt élménye 
alapján tárják a közönség elé a csángó 
„radina” gazdag hagyományát. A „baba-
látóba” érkezők a gyermekágyas anyát 
segítendő élelmet, terményt visznek 
ajándékba, a boldog apa pedig pálinká-
val, kaláccsal kínálja a vendégeket. A 
látogatás természetesen jókedvű ének-
léssel és tánccal végződik.

A szervezők a moldvai magyarság létét 
alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társa-
dalmi és gazdasági folyamatokra kíván-
ják felhívni a közvélemény figyelmét, és 
igyekeznek támogatókat nyerni a csángó 
magyarság megmaradását, illetve fel-
emelkedését célzó erőfeszítésekhez. A 
rendezvény alapvető célja, a moldvai és a 
gyimesi csángó magyarok rendkívül régi-
es és páratlanul gazdag népművészetének 
és hagyományainak bemutatása a hazai és 
a nemzetközi közönség számára. Feszti-
válunkkal szeretnénk alkalmat teremteni 
arra, hogy a közép- és kora újkori magyar 
és európai kultúra számos elemét máig 
megőrző csángó magyarok bemutathas-
sák viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és 
táncaikat egy színpadi műsor keretében. A 
műsort követő, hajnalig tartó táncház pe-
dig alkalmat teremt, hogy a nézőközönség 
is tevékeny részesévé válhasson e hagyo-
mányoknak. A programnak ebben a részé-
ben moldvai és gyimesi hagyományőrző 
csoportok segítségével tanulhatják meg az 
érdeklődők a csángó táncokat, énekeket. 
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A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok 
a Moldvai Magyarokért Szövetség 2015. február 7-én (szombaton) 

tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a „Csángó Bált”  
a budapesti Petőfi Csarnokban, melynek fővédnöke Áder János, 

Magyarország köztársasági elnöke.  
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GOVERNMENT RELATIONS

A rendezvényt támogatták: 
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KoncerteK és táncházaK

éjfél előtti műsorok 

21.15–21.50 |  Zerkula Zenekar  
/ gyimesi

22.00–23.00 |  Mentés Másként Trió,  
a budai és a szegedi 
gyermekek lemez-
bemutató koncertje

23.10–24.00 | Dresch Mihály Quartet
00.10–01.00 |  Tázló Együttes

éjfél utáni műsorok 

01.00–02.00 |  Nyisztor Ilona és  
a pusztinaiak műsora, 
furulyán kísér Kovács 
Krisztián

02.10–03.00 |  Legedi László István, 
Benke Róbert, Benke 
Viktor, Roman Stefan   

03.10–04.00 |   Csángó Zenekar
04.10–05.00 |  Fanfara Complexa

Tázló Terem
18.30–23.30 |  Kiállítás  

Petrás Mária  
keramikus alkotásai

Hagyományőrző zenészek, 
énekesek és táncosok

Pusztinából, Magyarfaluból,  
Forrófalvából, Klézséről,  
Somoskáról, Gyimesből 

Vendégeink lesznek
• Antal Tibor • Hodorog András  

• Legedi László István • Roman Stefan 
• Benke Róbert • Benke Viktor  

• Kovács Krisztián • Nyisztor Ilona  
• a Zerkula Zenekar 

Műsorunkban fellép
Petrás Mária, Herczku Ágnes,  

Tintér Gabriella, Kacsó Hanga Borbála,  
valamint a magyarországi csángó 
muzsikát játszó zenekarok közül  

a Fanfara Complexa,  
a Tázló Együttes,  

a Mentés Másként Trió,  
a Somos Együttes,  
a Szigony Együttes  
és a Zurgó Együttes

Duna Terem
21.15–04.00 | táncház

éjfél előtti műsorok 

21.15–21.55 |  Legedi László István, 
Benke Róbert,  
Benke Viktor

22.00–22.40 |  Tímár Viktor,  
Tímár Jánoska,  
Antal Tibor / gyimesi

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

éjfél utáni műsorok 

00.15–00.55 |  Zerkula Zenekar  
/ gyimesi

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

és barátai 
02.30–03.10 |  Szigony Együttes 

/ moldvai és gyimesi
03.15–04.00 |  Tázló Együttes

SzereT Terem
16.30–05.00 |  KoncerteK,  

táncházaK,  
fotóKiállítás,  
Könyvbemutató

16.30–18.15 |  Kőketánc 
Gyerektáncház

16.30–05.00 |  Fotókiállítás   
Takács Judit   
fotóművész,  
a csángómagyarok 
mindennapjait  
bemutató képei

21.00 órától |  Könyvbemutató 
Oláh-Gál Elvira:  
A moldvai magyarokról 
című könyve

PROgRAm
Duna Terem

19.00–21.00 | színpadi műsor

Csángó radina  
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Pénztár, fó́bejárat

beszterce  
terem

büfé

tázló terem

Duna terem

szeret terem

Helyszínrajz

19.00 | nyitóbeszéd:  
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

2015.02.07., 19.00

Petőfi Csarnok
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