IV. nemzetközi jóganap és III.
Gangesz–Duna Fesztivál
4th International Day of Yoga and 3rd
Ganga-Danube Festival
The Embassy of India in Budapest
held the inauguration ceremony of the 4th
International Day of Yoga and 3rd GangaDanube Festival in the beautiful Urania
theatre on 22nd June, attended by invitees
from government institutions, cultural
and business sectors and members of the
diplomatic corps. The ceremony started
with a flower offering to Shiva Nataraja
and welcome speech by H.E. Rahul
Chhabra, Ambassador of India to Hungary. He was followed by the
guest of honor, Mr. Márton Schőberl, Deputy State Secretary for
Cultural Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs and Trade who
greeted the audience and spoke about the importance of the event.
Thereafter beautiful performances were delivered by artists from India:
Namami Gange group led by Padmashri Saroja Vaidyanathan and
AIPA Sanskriti group. Subsequently a yoga performace by Ms Ankita Sood and her students was showcased. She was followed by Manipuri Folk Dance by Pungcholum Group, led by Soiban Boy Singh.
The colorful program was closed by a reception with Indian food and
drinks. The speciality of the evening was the Indian mango exhibition
and tasting by Namaste India Shop, displaying some 60 different types
of mangoes from the 655 varieties existing in India.
Similar events were hosted by many other Hungarian cities: Budapest -Bálna, Debrecen, Sárvár, Győr, Szeged, Békéscsaba, Sopron,
Miskolc, Nyíregyháza, Veszprém, Esztergom, Szentendre, Eger, Zalakaros, Nagykanizsa, Nagykőrös, Kecskemét, Pécs, Vasvár and Krishna -valley.
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A budapesti indiai nagykövetség június
22-én a gyönyörű Uránia filmszínházban
rendezte meg a IV. nemzetközi jóganapot és
a III. Gangesz–Duna Fesztivál megnyitóját.
Az eseményen megjelentek a kormányhivatalok munkatársai, a kulturális és üzleti élet
képviselői, valamint a diplomáciai testület
tagjai. Az ünnepség kezdetén virágokat ajánlottak fel Shiva Nataraja istennőnek, az üdvözlő beszédet pedig őexc. Rahul Chhabra,
India magyarországi nagykövete tartotta. Majd az esemény díszvendége, Schőberl Márton, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a vendégeket, és hangsúlyozta az esemény jelentőségét. Ezt követően indiai
művészek, a Padmashri Saroja Vaidyanathan vezette Namami Gange
csoport és az AIPA Sanskriti csodálatos előadásában gyönyörködhettek
a meghívottak. Az előadás után Ankita Sood és tanítványai tartottak
jógabemutatót, amit a Soiban Boy Singh vezette Pungcholum együttes manipuri néptánc előadása követett. A színes programot indiai
ételekből és italokból álló fogadás zárta. Az est különlegessége az indiai mangókiállítás és -kóstoló volt, amit a Namaste India Shop rendezett. Az Indiában honos 655 mangófajtából 60 különfélét hoztak el.
Hasonló rendezvényekre került sor más magyarországi városokban
is: Budapest – Bálna, Debrecen, Sárvár, Győr, Szeged, Békéscsaba,
Sopron, Miskolc, Nyíregyháza, Veszprém, Esztergom, Szentendre,
Eger, Zalakaros, Nagykanizsa, Nagykőrös, Kecskemét, Pécs, Vasvár
és a Krisna-völgy.
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