
 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Széchenyi Tisztelők! 
 

2017. február 11-én 19.00-órától kerül megrendezésre, történelmi távlatait tekintve a 
 

100. Széchenyi Lakoma és Bál 
a Pesti Vigadóban 

 
A bál rendezésével a reformkori Széchenyi lakomák és bálok hagyományait folytatjuk. 

 
Örömünkre szolgálna, ha Önnel, hozzátartozóival és kedves barátaival találkozhatnánk a 2017. év báli 

szezonjának egyik legrangosabb eseményén. 
 
PROGRAM* 

19.00-tól Érkezés  
A Széchenyi-bál immár tradicionális menetrendje szerint a vendégeket a Magyar 
Huszár és Lovas-hagyományőrző Társaság tagjai, huszárok fogadják.  
Idén a bálterem előtt a D’Elia Szalon korhű ruháiba öltözött táncosok is várják 
Vendégeinket, megjelenítve 150 év báli öltözeteinek magyar hagyományait. 

 
19.30-órakor  Megnyílnak a bálterem ajtói, ünnepélyes bevonulás.  

Valamennyi vendéget egy pohár pezsgővel kínálunk. 
 
20.00 órakor  A rendezők és a bál háziasszonya köszönti a vendégeket és kezdődik a korhű ételekből, 

kiemelt figyelemmel összeállított négyfogásos lakoma. A vacsora ideje alatt a Pro 
Musica szalon-zenekar örökzöld klasszikus zenét szolgáltat.  

 
Az ételek felszolgálása között egy programfolyamban kerül bemutatásra a   

 
„150 év társasági és báli kultúrája zenében, táncban, énekben és kosztümben 

Magyarországon” 
című produkció öt felvonásban, a Körmagyartól a Rock&roll-ig. 
 
A program során a D’Elia Szalon rendezésében, a Company Canario Histórikus 
Táncegyüttes táncművészei 1820-tól az 1960-as évekig mutatják be egy-egy korszak 
népszerű táncait. A D’Elia Szalon korhű ruhái és öltözékei betekintést nyújtanak a kor 
divatjába. Az egyes részeket összekötve korabeli báli tudósítások, divat hírek színesítik 
a programot. 
 
Közben „Széchenyi szavai a pálinkárul”  Sudár Annamária tolmácsolásában.  



.  
 
22.30-tól 03.00-ig Tánc a Madarak Együttessel 
 
Éjfélkor  Tokaji áldomás gr. Széchenyi István tiszteletére, serlegbeszéd 

Széchenyi István emlékezetére minden vendég egy pohár tokajival koccint. 
 
Tombola 

A bál háziasszonya: Bényi Ildikó 
 
Báli tudnivalók 

A bálról, a jegyrendelésről azok átvételéről bővebb tudnivalót tettük közzé a www.szechenyibal.hu  
oldalon. 

 
A báli belépő, amely a gazdag program és a vacsora árát is tartalmazza 30.000,- Forint/fő 
A vendégek a nagyteremben elhelyezett 10 fős asztaloknál foglalnak helyet. 
 
Báli itallap: a’ la carte 
 
A báli dresszkód - estélyi öltözet - betartása elvárt. 
 
Jegyek igényelhetők a www.szechenyibal.hu honlapon keresztül, valamint jegyeladás lesz a Pesti 
Vigadó helyszínén december, január és február hónapok folyamán, ahol az előre megrendelt jegyek 
átvétele is történik.  
 
Időpontok:  2016. december  14. szerda 15-18.30 óra között 
   2017. január  11. szerda 15-18.30 óra között 

2017. január  25. szerda 15-18.30 óra között 
2017. február   8.  szerda 15-18.30 óra között  
 

Jegyrendelés információk a +36 20 9458471 telefonszámon, Baumann Irén-től 
 
Szeretettel várjuk a jövő bálozóit is, ezért este 10 órától a 30 év alatti fiatalok részére, korlátozott 
számban sétálójegyek kaphatók, első sorban vendégeink rokonai, ismerősei részére 4.000 forint/fő 
áron, amelyek a további esti programokra jogosítanak. A sétálójegy árának fele (2.000 forint) 
felhasználható fogyasztásra a büfépultnál. 
 
Kérjük, látogasson el a honlapra és a jegyek megrendelésével mielőbb jelezze részvételi szándékát. 

 
Reméljük, hogy vendégeink között köszönthetjük Önöket a jubileumi estén! 

 
Üdvözlettel: 

a Széchenyi Társaság nevében, a bál rendezői: 
 

Dr Rubovszky András főtitkár, 
 

Szemereki Zoltán alelnök    Kolozsi Gyula elnökségi tag 
 
 

Budapest, 2016. november  
 
 
 
 
 
 
*A szervezők fenntartják a jogot a bál programjának esetleges megváltoztatására. 

http://www.szechenyibal.hu/
http://www.szechenyibal.hu/

