Gandhi születésének 150. évfordulóját ünnepelték
Budapesten
Celebrations of 150th Birth Anniversary of Gandhi in
Budapest
Első ízben rendezett megemlékezést nagykövetség a gyönyörű magyar Parlament tekintélyes Széll Kálmán Termében, amikor 2018.
október 2-án az indiai nagykövetség megemlékezett Gandhi születésének 150. évfordulójáról.
Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, Cseresnyés Péter,
parlamenti államtitkár, valamint országgyűlési képviselők vettek részt
az eseményen. Az ünnepség Mahatma Gandhi mellszobrának megkoszorúzásával kezdődött. Őexc. Rahul Chhabra, India magyarországi nagykövete kasmírsállal köszöntötte a házelnököt, és átadta
Gandhi charkhájának mását. Az évforduló alkalmából Mahatma
Gandhi-emlékbélyeget is kiadtak.
Beszédében a nagykövet megköszönte a házigazdáknak az ünnepség megszervezését a Parlament épületében, és ismételten megemlítette Mahatma Gandhi igazságra és erőszakmentességre vonatkozó elveinek jelentőségét a mai világban. A házelnök beszédében mély
tisztelettel adózott Mahatma Gandhi előtt, és arra buzdította a magyarokat és a világ vezetőit, hogy kövessék a Gandhi által képviselt
értékeket.
Az ünnepséget különleges ülő jógafoglalkozás követte, amit a nagykövetség jógatanára tartott a képviselőknek. Mahatma Gandhi születésének 150. évfordulójának megünneplése este folytatódott, amikor
a történelmi budai Várra Mahatma Gandhi életét és tanításait festették fénnyel, miközben a Vigadó téren kedvenc dalát a „Vaishnav Jane
Toh” művet játszották. India nagykövete és felesége, Kavita nagy
örömmel fogadta az érdeklődő tömeget, akik azért gyűltek össze, hogy
láthassák ezt a csodás megemlékezést.
P. A.
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In the first ever event organized by any Embassy in the magnificent
Hungarian Parliament's prestigious Széll Kálmán Hall, the Embassy
of India celebrated the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi
on October, 2. 2018.
Mr László Kövér, Speaker of Hungarian National Assembly, Mr
Péter Cseresnyés, Minister of State for Parliamentary Affairs, and
Members of the Parliament participated in the event. Celebrations
started with paying of floral tribute to Mahatma Gandhi’s bust. H.E
Rahul Chhabra, Ambassador of India to Hungary greeted the Speaker with a Kashmiri shawl and presented him a replica of Gandhiji’s
Charkha. Commemorative stamps on Mahatma Gandhi were released.
The Ambassador in his speech thanked the hosts for arranging the
event in the Hungarian Parliament and reiterated the relevance of
Mahatma Gandhi’s principles of truth and non-violence in the present
world. Speaker in his speech paid glowing tributes to Mahatma Gandhi and exhorted Hungarians and other world leaders to follow the
values of Gandhi.
Inauguration was followed by a very special Chair Yoga session for
the MPs, by Yoga Teacher of the Embassy. Celebration of 150th Birth
Anniversary of Mahatma Gandhiji continued in the evening when
the historical Buda Castle was lit up with the Life and Teachings of
Mahatma Gandhiji and with his favorite bhajan "Vaishnav Jane Toh"
played in the background at Vigadó tér. Ambassador of India and his
wife Kavita were happy to see the excited crowd who gathered to see
this magnificent celebration.

