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АКЦИЈЕСрпско позориште у Мађарској на путу хуманости

Прикупљене играчке и школски прибор 
за децу са посебним потребама

Х уманаидејадасепомогнедру
гоме,врхунскијепринципхри
шћанскогживотаисаживотаса

људимапореднас.Управонаовомпу
тудобрихделанашаосе26.новембра
икреативнитимСрпскогпозориштау
Мађарској,начелусадиректоромМи
ланомРусом.Сала јебилаприпре
мљеназадочеквишеод60љубитеља
позоришта, столице поређане и по
сцени,великистонаулазубиојепо
стављенкакобисвионикојипристи
жумоглидатуставеукраснекесе,
шаренепакете,укојимасусекриле
играчке,бојице,фломастери,сликов
нице,илинекидругиматеријалкоји
секористиунаставизанајмлађе.

УметничкисекретарСрпскогпозо
риштаБранимирЂорђев,брижљиво
јераспоређиваопоклонекојисупо
лако почели да прекривају црвени
столњак.Посетиоцисуулазилииса
букетимацвећакојејеочекивалоглу
мицу Кату Чонгради. Уметница се
спремалазапочетакпредставе„Сиси
ија”,којујесаманаписалаивећду
гоизводи.

Публикајеупијаласаодушевље
њемпознатупричуоаустријскојца
рициимађарскојкраљициЕлизабети,
којаупредставипребирасећања,„го
вори”сФранцемЈозефом,својомде
цом,причаострогостибечкогдвора
ипротоколусакојимсеборила,алии
оважнимсусретимасаистакнутим
историјскимиполитичкимличности

ма у Мађарској, као
штосуДеакФеренц,
гроф Елемир Баћањи
(Batthyány Elemér) и
наравно о пријатељ
ствусАндрашијем,о
чемуиданасживеро
мантичнеприче.Музи
каиизабранисонгови
нанемачкомимађар
скомјезику,каоиин
тересантна сценогра
фија која дочарава
чипкастисалонпозна
тецарице,преносепу
бликуутадашњисвет,
којасетокомпредста
венеустежедазапље
скауритму.

– КатуЧонградипознајемвишеод
15година,тадасмозаједноигралиу
представи„ПевајгоспођоТери”.Уче
ствовао јеи ЈосоМаторицимноги
другимађарскиглумци.Онајенапи
сала многе текстове за позоришне
представе, редитељ је и слободни

уметник.Кадасмосенедавносрели
уЛигетуонамијепредложиладасе
помогнедецисапосебнимпотреба
маизшколе„БарошГабор”,идасеод
игра једнадобротворнапредстава.
ПозориштејеодмахприхватилоКа
тинудивнуидеју,мисмопонудили

нашусалуиреализацијуовепредста
веисвисморадобилидомаћини.Сви
посетиоцидонелисунекуиграчкуили
школскиприбор,акотонијеучинио,
приложиојенекасредства,коликоје
могао,исвећетоићиушколу,гдеће
децатомоћидакористе–објаснио
намјеМиланРус,комесеуметница
посебнозахвалиланакрајуизвођења
представе,позвалаганасценуиуду
хупредстојећихпразникапоклонила
мубожићниукрасуобликусрца,са
дивномпоруком„гдејевера,тамоје
инада,гдејенада,тамојеиљубав”.

Глумицајеаплаузнасцени,којије
добила од препуног
гледалишта,поделила
ипоклониласвимчла
новимаСрпскогпозо
риштауМађарској,на
јављујућидаљусарад
њуипредставуујану
ару2018.године,која
јепосвећенауспомени
нањеногпокојногму
жа,ИштванаШ.Нађа
(S. Nagy István), чије
текстовепознатихма
ђарскохшлагерапева
јумногипознатипева
чи на овом простору.
Напредстојећојпред
ставиСрпскопозори
штећеусвомпрепо
знатљивомманируот

певатипознатепесмеутерциибал
канскомманиру,штоћебитипрвата
кваобрадапознатихмелодијаинова
приликазасусретсаовомдивномглу
мицомисрпскимпозоришнимансам
блом.

Д. Б.

Глумица Ката Чонгради одиграла је у сали Српског 
позоришта у Мађарској комад „Сиси и ја”, који је 
сама написала и већ дуго изводи, а посетиоци су 
уместо улазница, на представу доносили школски 

прибор и играчке, намењене деци са посебним 
потребама из школе „Барош Габор”

Г лавнициљДипломатскогбазара,
одржаног26.новембраухотелу
„Интерконтинентал”, био је да

прикупесредствапродајомнационал
нихпроизводанаштандовимадипло
матскоконзуларнихпредставништа
ва,ипотомупутедецисапосебним
потребама,ромскојдецикаоидечјим
болницама„ХејмПал”и„СентЛасло”
уБудимпешти.

ШтандСрбијебиојеуређенуна
ционалномстилусасрпскомзаставом,
украшенћилимима,везенимпешки
рима,производимаодпустованевуне
и бројним другим традиционалним
предметимаиспецијалитетима.Посе
тиоцису,осимукуповини,моглида
уживајуиудегустирањусрпскихви
наиракије.Присутнисубилииамба
садорСрбијеуБудимпештиРадеДро
бацињеговасупругаСветлана.

У изјави за наш лист, амбасадор
Дробацјеизразиозадовољствошто
Србијаиовегодинеучествујенаовој
манифестацији.Онсезахвалионадо
нацијамасвимаонимакојисусвојим
призводимапомоглиуспешнупрезен
тацијуСрбије,каоиколективуамба
садеисрпскојзаједнициуМађарској,

којајесвојимангажовањемдоприне
ладаиовегодиненаступСрбијебу
деуспешанивеомазапажен.

Осимпознатихсрпскихпрехрам
бенихпроизводаиспецијалитета,по
сетиоцесупривуклиипроизводиод
вунеисрпскивез.Оверукотворине
једониралоУдружењеБео-етнови-

зија изБеограда.Нисуизосталини
производисавременогмодногкарак
тера, попут дизајнерског бренда
„Шкрабац”.

Дипломатскибазарсеодржавапод
покровитељствомсупругемађарског
председника,АнитеХерцег,којајеи
личнопосетилаштандСрбијеинање
мусеукраћемразговорузадржала
сагоспођомСветланомДробац,су
пругомсрпскогамбасадора.

„Иовегодинештандамбасадебио
јевеомабогатиизазваојевеликоин
тересовањепосетилаца.Веомамије
драгодасунашштандпосетилесу
пругепредседникаМађарскеЈаноша
Адераиминистраспољнихпослова
МађарскеПетераСијарта,којесупо
служенетрадиционалномсрпскомпо
гачомислаткишимасрпскихфирми.
Србијајеиовомприликомафирмиса
ласвојенационалнебрендовеипри
вреднемогућности”,реклајеСветла
наДробац.

Доприносовојманифестацијида
лајеисрпсказаједницауМађарској,
учешћемКУДа„Табан”,каоипоклон
графикомуметникаМиланаЂурића.
Подсрпскомзаставом,садавећтра
диционално,учествовалајеипосла
стичарница„Самош”.

Д. К.

Хуманитарна акција супруга страних дипломата у Будимпешти

Запажено учешће Србије на овогодишњем 
Дипломатском базару

У мађарској престоници 
је по седми пут одржан 
Дипломатски базар, на 
коме су продаји били 
намењени национални 

производи из 
четрдесетак земаља, које 
у Мађарској имају своја 

дипломатска 
представништва. Сав 
приход намењен је 

оболелим и малишанима 
са посебним потребама

Српски штанд посетила је и супруга председника Мађарске Анита Херцег, 
чији је домаћин била Светлана Дробац, супруга амбасадора Србије

Глумица Ката Чонгради у улози принцезе Сиси


