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Будимпешта, 7. децембар 2017.

Српско позориште у Мађарској на путу хуманости

Х

Прикупљене играчке и школски прибор
за децу са посебним потребама

умана идеја да се помогне дру
гоме, врхунски је принцип хри
шћанског живота и саживота са
људима поред нас. Управо на овом пу
ту добрих дела нашао се 26. новембра
и креативни тим Српског позоришта у
Мађарској, на челу са директором Ми
ланом Русом. Сала је била припре
мљена за дочек више од 60 љубитеља
позоришта, столице поређане и по
сцени, велики сто на улазу био је по
стављен како би сви они који присти
жу могли да ту ставе украсне кесе,
шарене пакете, у којима су се криле
играчке, бојице, фломастери, сликов
нице, или неки други материјал који
се користи у настави за најмлађе.
Уметнички секретар Српског позо
ришта Бранимир Ђорђев, брижљиво
је распоређивао поклоне који су по
лако почели да прекривају црвени
столњак. Посетиоци су улазили и са
букетима цвећа које је очекивало глу
мицу Кату Чонгради. Уметница се
спремала за почетак представе „Сиси
и ја”, коју је сама написала и већ ду
го изводи.
Публика је упијала са одушевље
њем познату причу о аустријској ца
рици и мађарској краљици Елизабети,
која у представи пребира сећања, „го
вори” с Францем Јозефом, својом де
цом, прича о строгости бечког двора
и протоколу са којим се борила, али и
о важним сусретима са истакнутим
историјским и политичким личности

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

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”
ма у Мађарској, као
што су Деак Ференц,
гроф Елемир Баћањи
(Batthyány Elemér) и
наравно о пријатељ
ству с Андрашијем, о
чему и данас живе ро
мантичне приче. Музи
ка и изабрани сонгови
на немачком и мађар
ском језику, као и ин
тересантна сценогра
фија која дочарава
чипкасти салон позна
те царице, преносе пу
блику у тадашњи свет,
која се током предста
ве не устеже да запље Глумица Ката Чонгради у улози принцезе Сиси
ска у ритму.
– Кату Чонгради познајем више од уметник. Када смо се недавно срели
15 година, тада смо заједно играли у у Лигету она ми је предложила да се
представи „Певај госпођо Тери”. Уче помогне деци са посебним потреба
ствовао је и Јосо Маториц и многи ма из школе „Барош Габор”, и да се од
други мађарски глумци. Она је напи игра једна добротворна представа.
сала многе текстове за позоришне Позориште је одмах прихватило Ка
представе, редитељ је и слободни тину дивну идеју, ми смо понудили

нашу салу и реализацију ове предста
ве и сви смо радо били домаћини. Сви
посетиоци донели су неку играчку или
школски прибор, а ко то није учинио,
приложио је нека средства, колико је
могао, и све ће то ићи у школу, где ће
деца то моћи да користе – објаснио
нам је Милан Рус, коме се уметница
посебно захвалила на крају извођења
представе, позвала га на сцену и у ду
ху предстојећих празника поклонила
му божићни украс у облику срца, са
дивном поруком „где је вера, тамо је
и нада, где је нада, тамо је и љубав”.
Глумица је аплауз на сцени, који је
добила од препуног
гледалишта, поделила
и поклонила свим чла
новима Српског позо
ришта у Мађарској, на
јављујући даљу сарад
њу и представу у јану
ару 2018. године, која
је посвећена успомени
на њеног покојног му
жа, Иштвана Ш. Нађа
(S. Nagy István), чије
текстове познатих ма
ђарскох шлагера пева
ју многи познати пева
чи на овом простору.
На предстојећој пред
стави Српско позори
ште ће у свом препо
знатљивом маниру от
певати познате песме у терци и бал
канском маниру, што ће бити прва та
ква обрада познатих мелодија и нова
прилика за сусрет са овом дивном глу
мицом и српским позоришним ансам
блом.
Д. Б.

Хуманитарна акција супруга страних дипломата у Будимпешти

Запажено учешће Србије на овогодишњем
Дипломатском базару

Г

лавни циљ Дипломатског базара,
одржаног 26. новембра у хотелу
„Интерконтинентал”, био је да
прикупе средства продајом национал
них производа на штандовима дипло
матско-конзуларних представништа
ва, и потом упуте деци са посебним
потребама, ромској деци као и дечјим
болницама „Хејм Пал” и „Сент Ласло”
у Будимпешти.
Штанд Србије био је уређен у на
ционалном стилу са српском заставом,
украшен ћилимима, везеним пешки
рима, производима од пустоване вуне
и бројним другим традиционалним
предметима и специјалитетима. Посе
тиоци су, осим у куповини, могли да
уживају и у дегустирању српских ви
на и ракије. Присутни су били и амба
садор Србије у Будимпешти Раде Дро
бац и његова супруга Светлана.

АКЦИЈЕ

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

У изјави за наш лист, амбасадор
Дробац је изразио задовољство што
Србија и ове године учествује на овој
манифестацији. Он се захвалио на до
нацијама свима онима који су својим
призводима помогли успешну презен
тацију Србије, као и колективу амба
саде и српској заједници у Мађарској,

која је својим ангажовањем доприне
ла да и ове године наступ Србије бу
де успешан и веома запажен.
Осим познатих српских прехрам
бених производа и специјалитета, по
сетиоце су привукли и производи од
вуне и српски вез. Ове рукотворине
је донирало Удружење Бео-етнови-

зија из Београда. Нису изостали ни
производи савременог модног карак
тера, попут дизајнерског бренда
„Шкрабац”.
Дипломатски базар се одржава под
покровитељством супруге мађарског
председника, Аните Херцег, која је и
лично посетила штанд Србије и на ње
му се у краћем разговору задржала
са госпођом Светланом Дробац, су
пругом српског амбасадора.
„И ове године штанд амбасаде био
је веома богат и изазвао је велико ин
тересовање посетилаца. Веома ми је
драго да су наш штанд посетиле су
пруге председника Мађарске Јаноша
Адера и министра спољних послова
Мађарске Петера Сијарта, које су по
служене традиционалном српском по
гачом и слаткишима српских фирми.
Србија је и овом приликом афирмиса
ла своје националне брендове и при
вредне могућности”, рекла је Светла
на Дробац.
Допринос овој манифестацији да
ла је и српска заједница у Мађарској,
учешћем КУД-а „Табан”, као и поклонграфиком уметника Милана Ђурића.
Под српском заставом, сада већ тра
диционално, учествовала је и посла
стичарница „Самош”.
Д. К.

