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Meghívó
A Genfi Magyar Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait
2014. október 19-én, vasárnap 12h30-kor
kezdődő ünnepségére, melyen
az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk.
Műsor: Naplók című előadás
Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium diákjai két diák naplóján keresztül,
párhuzamos eseményeket felelevenítve bemutatják az 56-os pesti eseményeket.
Helyszín: a Szent Bonifác Központ díszterme
Ökumenikus istentisztelet 11h30-kor a Szent Bonifác templomban
Koszorúzás
14, av. du Mail, Plainpalais
A műsor után a jelenlévőket az Egyesület vendégül látja.
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1956
Örkény István: Az első lövés
(Levelek egypercben )
1956 október 23-án este 11-kor
indultunk a Rádió elfoglalására.
Odáig csak tüntettünk, énekeltünk, néhány éljent és vesszent
kiáltottunk: eszünkbe sem jutott, hogy elfoglaljunk valamit.
Csak amikor az ávósok orvul
rálőttek arra a küldöttségre,
mely az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni, indultunk el a Sándor utcán a Rádió felé.
Még akkor nem voltak fegyvereink. Még akkor igazi dühünk sem volt. Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek
még nem nőtt méregfoga. Ilyenféle
verseket kiabáltunk: "Menjünk tovább előre /Ne hallgassunk Gerőre".
Mentünk is előre. Az első halott egy ezredes teste - ott feküdt a Puskin utca kövén. Mint a vasat a vas,
úgy vonzotta ez a nem élő test a sok
tízezernyi élőt. Mentünk, mentünk,
míg el nem dördültek az első sortüzek. Mondják, hogy a jó katonaló
nem lép holttestekre.
Mi rosszabbak voltunk a lovaknál:
futtunkban rátapostunk saját halottainkra. De ugyanakkor egy ismeretlen,
aki majdnem föllökött a rohanásban,
visszaszólt: "Pardon, bocsánat". A
Múzeum-kertben a menekülők kikerülték a virágágyakat, de az utcára
érve felgyújtottak két autót. Ezeket
jól összeszidtuk, mert még egyikünk
se tudta, hogy már felkelők vagyunk.

Örkény István: Fohász Budapestért
(Levelek egypercben )
Ki itt születtem mégis ócsároltalak, ki szerettelek és
mégsem ismertelek, bocsáss meg tévelygő fiadnak,
dicső városom Budapest!
Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy
olyan vagy mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden és elhittem, hogy a kövezet
közlekedésre való. Ültem a villamosokon és azt

hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos
házadban megfordultam és azt hittem, hogy e falak
közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam,
hogy ezek a falak lőrések, e villamosokból barikádokat lehet rakni, s ezeken az utcákon rohamra
indulni, harcolni és győzni lehet!
A kerek világon minden térképen és glóbuszon,
ma átírják nevedet, Budapest. Ez a szó már nem
egy várost jelöl. Budapest ma annyit tesz, hogy hősiesség. Budapest, minden nyelvén a világnak azt
jelenti; hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület.
Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja: légy te is olyan, mint Budapest.
Kívánom és is: légy mindörökké, olyan, amilyen

ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta
csillagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ
minden nemzetének, de ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt
falak között. Légy mindig olyan, mint Budapest,
Budapest; és tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók
lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké, munkában és dicsőségben, Szabadság fővárosa, Budapest!
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Mosoly
Erdélyi László írása
Éhenhalás ellen épp hogy elég, jóllakni lehetetlen –
a jegyre kapott élelmiszer-fejadagokkal akkori főnököm három kamasz fiának édesanyja nap mint
nap lelkiismeretfurdalással vegyített szomorúsággal
tálalta fel a szerény vacsorát.
Lehetetlen volt számomra hogy ne gondoljak rájuk
is, amikor hazamentem szüleimhez, hogy saját
elemózsiaraktáramat az ő segítségükkel feltöltsem.
A nagy tanyavilággal bíró Nyíregyházán laktak és
Édesapám ilyenkor „töményen” bevásárolt, meglátogatva számos gazdálkodó barátját.
A nagy rizikó mindig a visszaút volt, mert a háborúban kisemmizett, majd a népi demokrácia igazságait tűzzel-vassal megvédeni akaró Állam nem tűrhette a felhalmozók, nyerészkedők, mai fogalmainkkal a túlélni akarók ügyeskedéseit. Egy tisztességtelenül megtöltött bőrönd tulajdonosa kétes
kimenetelű börtönnapokat vizionálhatott utazása
alatt, mert a visszaút végén, a vonatról leszállva
előfordult, hogy rendőrök és fináncok sorfala között kellett eljutni a kijáratig.
Egy alkalommal szüleim két nagy bőröndöt pakoltak meg kövér libával, csirkével, dióval és sok más
ínyencséggel. Mindkettő mellé még egy-egy kisebb
papírcsomag is volt erősítve. Édesapám kísért ki az
állomásra, kerékpárra erősítve a csomagokat. A
fülkében felrakta őket a csomagtartóra és elbúcsúztunk.
Miskolcon a bőröndök súlya miatt is kellett volna,
hogy aggódjak, mert egyedül kellett leszállnom és
hazamennem. Imádságaim témája mégis a helyzet
szerencsés túlélése volt. Utólag visszagondolva,
örülök, hogy a vonaton még nem sejtettem, mi vár
rám a miskolci pályaudvaron. A riasztó látvány
minden bizonnyal az iszonyatig fokozta volna az
utazás alatt megélt félelmemet.
Mit sem sejtve leszedelőzködtem, de a peronon
minden erőm elszállt. A kijárat előtt hosszú sorba
állítva, egyesével engedték át az utasokat és még az
aktatáska nagyságú csomagokat is átnézték a rendőr-finánc sorfal között áthaladva.
Lehetetlen volt megkerülni az ellenőrzést. Próbáltam mérlegelni, hogy egérutat nyerjek visszakanyarodva a sínek között, de a csomagok nagysága és
súlya miatt ez nagyon veszélyes játék lett volna. A
rémítő valóságot igyekeztem felfogni: egy lelkészt
elkapnak ennyi élelmiszerrel… egyértelmű, hogy
feketézik: irány Recsk vagy valami hasonló üdülőhely.
Nincs kiút ebből a helyzetből!
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Még nem tudtam, hogy mit fogok tenni, ha rám
kerül a sor a kijáratnál. Volt néhány méterem, lassú
tempóban és imádkoztam. A Jóisten tudta ugyan,
de én még párszor elmondtam neki: Uram, Te látod hogy nem kereskedek, nem feketézek. Lelkésztársamnak és a családnak hozom az ennivalót.
Szükségük van rá a szolgálathoz. Segíts meg kérlek!
Két lépés és én következem, már rám figyel jobbról és balról két-két rendőr és finánc. Előttem egy
falusi néni megy, akinek a hátán egy kendőben fonott kosár, benne nagydarab oltatlan mész. A kosarat rángatják jobbra-balra. Kínomban az engem
figyelő rendőrre rámosolygok, mint egy régi ismerősre, az előttem átnyúló kezét finoman eltolom és
hallom, hogy a szám ezt kérdezi: viszik a kövér libákat? A rendőr zavartan néz: ki lehet ez a pasas?
Ha magához tér a meglepetéstől, nem jutottam
volna ki a pályaudvarról. De elmélázott egy pillanatig és ezalatt az utánam bámuló pribékek sorfala
között, az összeesés határán, eljutottam a kijáratig.
Hogy mire gondoltak ők eközben? Ezt nem tudhatom, de azt nemcsak hiszem, hanem tudom is azóta, hogy Isten holló által is elküldi segítségét, mint
egykor Illésnek, ha jó ügyben járunk (Királyok I.
könyve, 17. fejezet, 3. és 4. versek).

Jegyezze elő naptárába!
 2014. november 1. szombat 19 órától: A Pannónia

tánccsoport 18. születésnapját ünnepli az Espace
Grosselin-ben (Rue Jacques-Grosselin 31, Carouge)
 2014. november 17. hétfő 19 órától: dr. Major Pé-

ter előadása Barangolás a nemzetközi szervezetek
útvesztőiben címmel az Université Ouvrière de
Genève (UOG) Arcades termében (3, place des
Grottes, 1201 Genf).
 2015. február 7. szombat 18 órától: A Genfi Ma-

gyar Egyesület hagyományos jótékonysági bálja a
Four Seasons Hotel des Bergues-ben.
 Minden hónap első és harmadik vasárnapján

10:30 órakor magyar szentmise a cointrin-i kápolnában (36, chemin du Ruisseau 1216 Cointrin).
 Minden hónap első és harmadik vasárnapján

10:30 órakor magyar szentmise a cointrin-i kápolnában (36, chemin du Ruisseau 1216 Cointrin).
 Minden hónap negyedik vasárnapján 11 órakor

magyar protestáns istentisztelet a Saint-Léger kápolnában (20, rue Saint-Léger 1205 Genf).
 Minden hónap első és harmadik szombatján 16

órakor a protestáns gyülekezet bibliaórája (rue Jean
Sénebier 8, 1205 Genf).
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Gyermekbútort vettek a milliós
adományból
A Genfi Magyar Egyesület
Tiszadadáért bálozott
Másodszor fordult elő olyan a Genfi Magyar Egyesület körében, hogy az évente
megrendezésre kerülő jótékonysági est bevételével újra, egy korábban is már támogatott gyermekintézményt segítettek – nyilatkozta Czellár Judit, az egyesület vezetőségi tagja augusztus utolsó napján, a
tiszadadai Nyitnikék Óvodában tartott
bensőséges ünnepség keretében. – A Genfi Magyarok Egyesülete, minden évben
tart jótékonysági bált, melynek bevételét csakis
gyermekekkel foglalkozó szervezet segítésére,
korszerűsítésére szánják.
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29 ágyat vásárolni, melyek sok – sok évig ki fogják szolgálni a Nyitnikék Óvodába járó gyerekeket – mondta boldogan Szántó Ildikó, óvodavezető.
Az átadási ünnepség keretében Mizser Zsolt, Tiszadada község polgármestere meleg szavakkal

köszönte meg a nem mindennapi ajándékot. Elismeréssel szólt azokról az emberekről, akik saját
jövedelmükből önzetlenül áldoznak arra, hogy
egy magyar falu óvodás gyermekeinek életét,
mindennapjait kényelmesebbé, komfortosabbá
tegyék. Az átadási ünnepség végén a gyerekek
mesékkel, versekkel kedveskedtek az egyesület
támogatását jelképesen átadó Czellár Juditnak.
ifj. Kovács Géza
önkormányzati képviselő
közművelődés vezető

2012-ben 240 ezer forint támogatást kapott a
tiszadadai óvoda, melyből az Európai Uniós
szabványnak megfelelő fektetőket tudtunk vásárolni, igaz, csak egy csoport részére. Szükség is
volt már nagyon erre, hiszen a gyerekek eddig
olyan, vasból készült összecsukható ágyakon
aludtak, melyeket még talán a szüleik, sőt még a
nagyszüleik is használtak óvodás korukban. A
mostani egymillió forintból sikerült további fektetőket venni, valamint a csoportok termeibe minőségi, a gyermekek kényelmét és fejlődését leginkább szolgáló bútorokat, 12 asztalt, 72 széket,
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Könyvajánló
Nyári Krisztián: Így szerettek ők
Mi szükséges ahhoz, hogy egy
könyv manapság, a nem olvasó
világban sikert arasson? Jó cím,
mindenkit érdeklő téma, hozzáértő marketing, feltűnő címlap és a
világhálón való gyors hozzászólások. A mű alkotói színvonala
majdnem mellékes.
Miért is ilyen és mégis más Nyári
Krisztián könyve? Miért is aratott osztatlan sikert e
mű?
Két dolog van, ami az embereket érdekli minden
korban és helyen, bevallottan vagy anélkül: a szerelem és mások élete. Nem véletlen tehát, hogy óriási
népszerűségre tett szert a szerző az “ĺgy szerettek
ők” című könyv első és második kötetével, melyben a magyar irodalom nagyjainak szerelmi életét,
kalandjait, tiltott vagy titkos párkapcsolatát örökíti
meg. A történetek jó része ismert a nagyközönség
előtt, de mégis több, amit Nyáry nyújt, mert finom
eleganciával, visszafogottan, nem a zaftos pikantériára utazott, hanem felkeltette az igényt a sokszínű
szerelemet megélt nagyjaink megismerése iránt.
Érthető, hogy műve pillanatokon belül eltűnt a
könyvesboltok polcairól. A számos, már közismert,
szép, felemelő, tragikus, vagy hátborzongató igaz
történet mellett olyan írók világába is bepillanthatunk, mint Kölcsey Ferenc, Hamvas Béla, Örkény
István, Molnár Ferenc, Rejtő Jenő vagy Radnóti
Miklós, kiknek szövevényes magánélete nem volt
eddig még nyílt titok.
Az író nem törekedett komoly elemzésekre, lelki és
életrajzi mélységekre, éppen csak a történtek, az
ismert, vagy kevésbé ismert tények elbeszélése volt
a cél, néha túl rövid, néha hosszabb ismertetéssel,
levelek, eredeti dokumentumok közzétételével.
Nem is tehette, hogy mélységekre törekedjék, hiszen ami erénye, az hibája is, túl sok sorsot akart
megragadni.
Könnyedén olvasható alkotásával elérte azonban,
hogy olyan olvasókban is felkeltette az érdeklődést
az irodalom iránt, akik távol állnak, vagy semmit
sem tudnak a magyar kultúra
általa ismertetett jelesei érdekfeszítő életéről.
Ez azért nagy dolog!
Czellár Judit

60 év a világmindenség
kutatásában
1954. szeptember 29-én írta alá 12 európai állam
képviselője az Európai Nukleáris Kutató Központ
(CERN) alapítóokmányát, melyben az intézet céljaként az elemi részecskék békés kutatását, a nemzetközi tudományos együttműködést, az elért eredmények hozzáférhetőségének biztosítását, a nyitottságot jelölték meg. Az évfordulót számos ünnepi
rendezvény, koncert, kiállítás és előadássorozat
teszi emlékezetessé.
Mára már 21 tagországot számlál az intézet, de
évente több, mint 100 nemzet közel tízezer tudományos kutatója érkezik ide, hogy dolgozzék a kísérleteken, s ezáltal a részecske és magfizikai kutatás részese legyen.
A CERN széleskörű tudományos tevékenységét
képtelenség röviden felsorolni, ezért most az elemi
részecskék vizsgálatában csak a legfontosabbat említhetjük meg. Az 1957-ben felépült első protongyorsító óta, az egyre születő újabb és újabb eredmények egyre nagyobb energiájú gyorsítók építését
tették szükségessé. 1989-ben elkészült a hatalmas,
27 kilométer kerületű ütköztetőgyűrű, a LEP, mely
elektronokat és pozitronokat ütköztet a Z-bozon
vizsgálatára összpontosítva. Kimutatták, hogy három részecske-család létezik.
2009-ben megépült a Nagy Hadronütköztető
(LHC), melynek közismert eredménye a világ nyilvánosságának 2012. július 4-én bejelentett felfedezés: Azonosítottak egy új részecskét, a valamennyi
ismert részecske tömegének keletkezéséért és eltűnéséért felelős Higgs-bozont.
- Mit jelent azonban a hétköznapi életben egy ilyen
nukleáris központ, mit érezhetünk ezekből a felfedezésekből a gyakorlatban?
- A kutatások folyamán kifejlesztett csúcstechnológia, a különleges számítógépek, a gyógyításban,
gyógyszerkísérletekben, a diagnosztikában alkalmazható új eszközök, módszerek életünk részesei,
segítői. Elegendő, ha csak a világhálóra gondolunk,
amit 1990-ben Tim Berners-Lee, a CERN munkatársa hozott létre: internet nélkül mai életünk elképzelhetetlen. Magyarország fizikusai mindig igyekeztek lépést tartani és megfelelni a tudomány
nemzetközi kihívásainak, nyilatkozta újságunknak
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dr. Molnár József, az idén ugyancsak 60 esztendős
évfordulóját ünneplő debreceni Atommagkutató
Intézet igazgatóhelyettese. Elszigetelten nem lehet
követni az információ áradatot, nemzetközi kapcsolatok, együttműködés nélkül nem lehet tudománnyal foglalkozni. A kísérletekhez sok pénz és
ultramodern egyedi műszerek, szakértő munkacsoport szükséges valamint a legfrissebb eredmények
ismerete. Ezt biztosítja minden szinten a CERN,
mint a részecskefizika tudományának elismert
csúcsintézménye, ahol tagnak lenni és dolgozni
nemcsak különleges megtiszteltetés, hanem nélkülözhetetlen forrás a magyar kutatók számára is.
Ezért is volt tudománytörténelmi az a lépés, hogy
Magyarország 1992. június 26-án tagja lett az Európai Nukleáris Kutató Központnak. Azóta számos
kutató, mérnök és diák vett részt az elemzésekben,
vizsgálatokban, két magyar kutatóintézet, a MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont, az MTA Atommagkutató Intézet, valamint a Debreceni Egyetem
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem részvételével.
A CERN-nel való magyar együttműködés kiemelkedő példája a 2013. júniusában Budapesten felavatott Wigner Adatközpont, mely nagytávolságú hálózati összeköttetésben van
a Nagy
Hadronütköztető gyorsítójával, ami a Higgs-bozon
kutatás adatait hivatott elemezni. Óriási kapacitása
azonban lehetővé teszi, hogy nemcsak a CERN,
hanem a magyar felhasználók is igénybe vehetik.
Czellár Judit
Októberi ünnepségünkön az asztalokra
örömmel felteszünk süteményeket, ezért köszönettel
vesszük mindazok felajánlását, akik ezzel kívánják segíteni rendezvényünket!

MEGHÍVÓ
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Elhunyt Benczédi Pál
Megdöbbenéssel vettem a
hírt, hogy Benczédi Pál, aki
több mint 40 év óta volt barátom, visszatért Teremtőjéhez.
Benczédi Pál családja Erdélyből, Bikafalváról származik,
amit mindig nagy büszkeséggel emlegetett. Ő már Szentesen született, ahonnan a család Kecskemétre költözött, itt végezte iskoláit.
Mindössze tizenhárom éves volt, mikor elveszítette
édesanyját.
Fegyveresen vett részt az 1956-os forradalomban,
megsebesült, majd elhagyta az országot és Svájcban
telepedett le. Friburgban kezdte, majd Bernben
fejezte be fogorvosi tanulmányait, végül a Genf
melletti Le Lignonban nyitott fogorvosi rendelőt.
1964-ben feleségül vette Bajzát Ágnest. Három
fiúgyerekük született.
Pali valamennyi magyar vonatkozású tevékenységét
leírni sem lehet, ezért csak egy pár példát említenék
közülük.
A Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet alapító tagja és 2009-ig presbitere volt. Tréfáltam is vele gyakorta, hogy írja be a GuinessBook könyvbe a presbiteri tevékenységének időtartamát. Amíg egészsége engedte, hűségesen látogatta istentiszteleteinket.
Ő volt a genfi cserkészcsapat első parancsnoka is,
nagy szerepet töltött be a genfi fiatalok megkeresésében és a cserkészmozgalomba való bevonásában.
Éveken át az SOS Erdély genfi bizottságának elnöke — a segítőakciókban magát nem kímélve, tevékenyen vett részt. Négy éven át a SMESZ (Svájci
Magyar Egyesületek Szövetsége) elnöke. 2004-ben
karitatív tevékenységeit egészségi okokból abbahagyta.
Palit gyászolják családja, barátai, a genfi magyar
közösség.
Gönczy Attila

dr. Major Péter tagtársunk,

A Genfi Magyar Egyesület részvétét, együttérzését
fejezi ki a gyászoló családnak, Benczédi Pál emlékét tisztelettel őrizve.

Helyszín: Université Ouvrière de Genève (UOG)
Arcades terme,

Meghalt Larroudé-Saáry Éva, a Ticinoi Magyar
Egyesület sokéves elnöke. Méltatására visszatérünk.
A Genfi Magyar Egyesület ezúton fejezi ki részvétét
a gyászoló családnak valamint a Ticinoi Magyar
Egyesületnek.

a Puskás Tivadar díj kitüntetettje
2014. november 17-én 19:30-kor előadást tart
Barangolás a nemzetközi szervezetek útvesztőiben címmel.

3, place des Grottes
1201 Genève
Mindenkit szeretettel várunk !
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Irány Debrecen!
Több mint fél éve élünk Perpignanban. Érdemes itt élni egy
életet? Nem. Érdemes itt lenni egy fél évet? Minden kétség
nélkül igen! Szuperek a természeti és történelmi adottságok,
így a kis családdal próbáljuk is kihasználni a lehetőségeket.
Szerencsére a világháborúk ezt a részt nem rombolták le, így
szép számmal megtalálhatóak kis középkori falvak, erődök,
várak. Annak, aki imádja a középkori történelmet ez egy paradicsom (ezek nem mi vagyunk). A Languedoc borvidék is
tartogat felfedezni valót, így ha tehetjük, mindenhol a helyi
borokat próbálgatjuk. Kezdjük mi is megtanulni a francia
mondókákat, amit folyton folyvást énekel A lányom és már
sokszor papa vagyok és nem apa. Igazi cukorfalat, amikor
franciául köszön az embereknek. A feleségem is rárakott egy
lapáttal a francia tudásra és beiratkozott egy kéthetes nyári
egyetemre. Szerintem egy erős középfokkal bír a család, amire
szépen lassan lehet építkezni. Ezt én legfőképpen bürokratikus levelekkel/telefonnal, A feleségem meg receptekkel, főzőműsorokkal erősíti. Ennek az előnyét élvezzük is, finom francia ebédek-vacsorák-sütemények formájában Sikerül a tengeri
halakat is lassan behozni az étrendünkbe. A szél továbbra is
meghatározza a mindennapokat, ami gyakorlatilag azt jelenti,
hogyha enyhe, akkor megyünk tengerpartozni, ha erős, akkor
itthon élvezzük a nyarat. Szerencsére az ázsiai kiruccanás után
sikerült visszarázódnunk a sportba is
Ázsiai körút
Májusban fogtuk magunkat és közelebbről megvizsgáltuk
Ázsia egy darabkáját. Turista gondolkozással, "ha már egyszer
ott vagyunk, nézzünk körül elvet követve tettünk egy körutat
Kuala Lumpur (Malajzia) - Shanghai (Kína) - Phuket
(Thaiföld) - Bangkok (Thaiföld) között. Ez a "ha már ott vagyunk" azért kellően vicces, mert Kuala Lumpur és Shanghai
között majd annyi a repülőút, mint London-New York.
Az út látnivalóit nem írom le, viszont szeretném megosztani
benyomásainkat, hátha más is hasonlóan (vagy ellentétesen)
látja-érzi.
- Örülnünk kell, hogy Európába születtünk. Az egész úton az
volt az érzésünk, hogy mindenki európai akar lenni. Nem
Amerika, nem New York-Los Angeles, hanem Párizs-RómaLondon. A sikk az, ha európai márkát (Gucci, Luis Vuiton,
Prada, Bosch, stb.) vesz az ember, ha olasz pizzát eszik, francia bort iszik és svájci órája ketyeg a karján. Ha Svájcban síelt
és látta Prágát, Bécset, Budapestet. Mi magyarok ebbe beleszülettünk és az EU révén integrált tagjai vagyunk ennek az
"Ázsiai álomnak" – esetleg büszkébbek lehetnénk rá, megbecsülhetnénk, kihasználhatnánk jobban.
Mind a három nagyvárosban (Kuala Lumpur, Shanghai, Bangkok) az volt az érzésünk, hogy itt pörög a gazdaság: építkezés
mindenhol, high tech próbálkozások. Az emberek próbálnak
szolgáltatást nyújtani és haladni előre, mindenkinél
okostelefon, pezsgés. Nem gondolom, hogy pont ilyesmire
van szükségünk, de valami dinamizmust elkezdhetnénk (és
lehetőleg ne háborút, ami Európában történelmileg a pezsgés
alapja).
- Érdekesek az ízek, ételek - mindenhol próbáltunk helyi ételeket helyi módszerekkel kipróbálni és eljutni legalább egy
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piacra is. A feleségem még kínai szakácstanfolyamon is volt! A
végére már igen jól bántunk a pálcikával (és őszintén nagyon
praktikus evőeszköz, bárki bármit mond). Érdekes, hogy a
bor egyfajta luxus arrafelé, nem is nagyon isszák, és ami van,
az drága.
Nizzai Smart City konferencia
Kb. 2 éve kezdett el érdekelni a smart city mozgalom, azóta
képzem magam könyvekből, honlapokból, virtuális egyetemi
kurzusok révén, konferenciák aktív részvételével. Természetesen a Debrecenes gondolkozásom integrált részének tekintem
ezt az érdeklődést is.
Pár szó a Smart city-ről:
A smart city koncepciója egy intelligens, innovatív, élhető,
hatékony, fenntartható, erkölcsös, igazságos, egészséges és
tehetős várost vizionál.
A célja, hogy javítsa a városi jólétet és életminőséget. Mindezt
teszi úgy, hogy:
• bővíti az infrastruktúrát,
• megújítja a városi operációt (közművek, közlekedés,
hulladékgazdálkodás, köztisztaság, egészségügy),
• fejleszti a városmenedzsmentet,
• növeli a helyi gazdaságot,
• stimulálja, ösztönzi és javítja az oktatást, kutatást, kreativitást, vállalkozásokat, civil és szociális kapcsolatokat,
• kiépít innovatív, fenntartható zöld szemléletet és technológiákat.
A Smart City úgy működik, mint egy modern, sikeres és hatékony nagyvállalat. Módszeresen összeköt, modern technológiákra épít, kihasználja az adatokban rejlő intelligenciát, száz
százalékban bevonja a lakosságot, minden tettében pazarlás
ellenes, hosszú távú fejlődésben érdekelt, miközben teljesíti a
rövidtávú feladatokat. A három elengedhetetlen eleme a
Smart lakosság, Smart önkormányzat és Smart technológia.
Példa erre egy projekt Barcelonából: A város kifejlesztett egy
programot, ami figyeli a Facebook, Instagram, Twitter által
közölt véleményeket és ezeket összegzi egy térképen. Ezen
látni lehet, hogy hol születtek bejegyzések, nagyobbrészt turisták által. Mivel a turizmus nagyon fontos építőeleme a város
életének, így ez a térkép a városi köztisztaság cég iránymutatója is, hogy merre kell többet takarítani. Adatokat használ, elemez, ez alapján hoz döntést, ami beleillik a stratégiába és egyben a leghatékonyabb.
Úgy tűnik, hogy magyar városok is kezdenek érdeklődni a
téma iránt, főleg, hogy szépen beleillik az EU 2020-as tervekbe a gondolkodás. Biztató jelek vannak arra, hogy a Debrecenben és Hajdúböszörményben a tettek mezejére tudok lépni a témában.
"Ezek csak házak. Az otthon az valami más"
Költözünk Debrecenbe. A feleségem augusztus közepétől a
Sematic olasz cég nyíregyházi gyárának lesz a HR vezetője.
Még kihasználjuk az utolsó 4 hétben a nyarat, tengerpartot,
finom helyi borokat/sonkát/sajtot és aztán hazamegyünk.
Szeptemberben adom vissza a házat és zárom le a francia
életünket (a francia bürokráciára két dolog jellemző: nehéz
bekerülni és nehéz kikerülni).
Póser Zoltán (2014. július)
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Tanuljon magyarul, franciául, oroszul!
Apprenez le hongrois, le français et le russe.
tel: 022 797 08 54, mobil: 078 789 05 41
E-mail: czellarjud@hotmail.com

info@gmio.ch
Matyi Zsuzsa, akit olvasóink közül sokan jól ismernek a
hosszú évek alatt közölt elbeszéléseiből, magyarul és
franciául beszélő segítséget keres írásainak könyv alakban való szerkesztéséhez.
Elérhetősége: susanna1@sunrise.ch

Látogassa meg a genfi magyar internet-közösség tagját,
a genfianyukak.webs.com-ot, mely a Genf és Nyon környékén élő magyar kisgyerekes anyukák, valamint a gyerekekkel foglalkozó barátok és hozzátartozók kedvéért
hoztunk létre. Levelezés: genfianyukak@gmail.com.

37 éves férfi, munkavállalási engedéllyel rendelkező,
folyékony angol, francia, német tudással munkát keres
Genfben: alkalmi munka kertészetben, költözködés,
vagy bármilyen más munka.
Elérhetőség: 0041 77 40 87 033

Implantcentre

2, Route de Florissant
1206 Genève

telefon: 022 501 72 76
www.implantcentre-geneve.ch

Lausanne-környéki gyerekeket
szeretettel várunk 2 éves kortól magyar foglalkozásra
Érdeklődni: 021 825 44 50 és 021 701 15 30

“STUDIO KODÁLY”
ZENEISKOLA
64, rue des Vollandes (Eaux-Vives)
1207 Genf, tel: 022 786 02 88
www.studio-kodaly.ch
Szolfézs, zongora, hegedű, brácsa,
cselló, furulya, fuvola oktatás
francia, magyar, német és angol nyelven,
6 éves kortól.
Zenei előképző 3 éves kortól.

A Genfi Magyar Értesítő
évente ötször‐hatszor jelenik meg.
Az egyesület tagjai tagdíjuk fejében
ingyenesen kapják.
Főszerkesztő: Kiss‐Borlase Egon
Szerkesztik: Czellár Judit, Rusznyák András,
Ferencz István
Kiadja a Genfi Magyar Egyesület
Association des Hongrois de Genève
3, avenue des Cavaliers
1224 Chêne‐Bougeries, Suisse
tel./fax +41 22 348 64 03
e‐mail: ahg@ahg.ch
IBAN: CH78 0900 0000 1716 4489 8

NORVAN COMPANY
BUREAU

FIDUCIAIRE

- Adótanácsadás, magán és társasági adóbevallások
- Cégalapítás és könyvelés, vállalkozóknak és cégeknek
- Tanácsadás, ingatlan eladás-vétel, örökösödés,
adományozás, hazaköltözés, stb...
Svájcban végzett magyar közgazdász
tel: 076 529 49 35

A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem
vállalunk!
A szerkesztőség
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A CERN látogatására csoportosan és egyénileg is
lehet jelentkezni, magyarul is. Magyar nyelvű vezetés is szokott lenni: www.cern.ch/outreach. Nemrég
nyílt meg egy új kiállítás a Globe-ban, kezdésképpen az is nagyon jó, oda bejelentkezés nélkül is bármikor be lehet toppanni (nyitvatartás az előbbi
honlapon).
Szeretnének valami finomat kóstolni?
Marianne zserbó süteményével kell kezdeni. Ezenkívül
csinálok sós sütit és más finomságokat. Rendezek party
-kat, szülinapokat, táncos estét zenével is.
Nagy örömmel várom a jelentkezőket!
Marianne Rufenacht
tel.: 022 786 56 37

marika.ret@gmail.com

Le tour d’une langue en 80 heures

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁGRÓL/RA:
Indulás BUDAPESTRŐL Genfbe vasárnap 16h30-kor
a Keleti pályaudvar Thököly úti parkolójából,
GENFBŐL Budapestre hétfő reggel 6 és 8 között
a pályaudvar (Cornavin) mögötti parkolóból.
Bacsa László : 00 36 30 554 82 28
Jelentkezés 2-3 nappal előre!

30 éves fiatalemeber, foglalkozását tekintve vizsgázott pék
és versenyeket nyert cukrász, munkát keres, akár a szakmájában, akár más területen.
Telefon: 079 8947705

Français ∙ Hongrois ∙ Anglais ∙ Allemand ∙ Chinois ∙ Russe
+33 langues

80 óra egy nyelv körül
Francia ∙ Magyar ∙ Angol ∙ Nénet ∙ Kínai ∙ Orosz
+33 nyelv

Horaires à la carte de 7h à 22h 7jour sur 7

Személyre szabott órarend 7-től 22-ig
A hét minden napján

Permi B-vel, referenciával rendelkező hölgy keres
munkát alap francia nyelvtudással. A munkáltató
részére van lehetőség arra, hogy két évig a fizetés
50 %-át az állam visszatérítse. Jártasságok: házvezetőnő, babysitter, idősgondozás, sütés, főzés több
évtizedes tapasztalattal, akár rendezvényekre is
(300 főig). Fontos, hogy bejelentett munka legyen
Genf környékén. Elérhetőség: 079 894 7705

Otthon- és idősgondozói tapasztalattal, képzettséggel munkát keresek Genfben vagy környékén.
Hívjon, ha tudok segíteni! Attila.
Telefon: 076 642 08 34

Jogi ügye vagy bármi elintézni valója van Magyarországon? Budapest és Genf között heti rendszerességgel ingázó budapesti ügyvéd teljes körű jogi
szolgáltatást kínál Magyarországon.
Elérhetőségek: +36 70 321 6835, +41 79 597 5389,
dr.kevipeter@gmail.com

Karitatív, családsegítő, gyermek, ifjúsági és idős
gondozási területen egyaránt jártas, széleskörű
nemzetközi tapasztalatokkal, angol és francia
nyelvismerettel rendelkező diplomás magyar
hölgy segítő munkát vállal svájci család mellett.
Értesítési cím: eunika.tunde@gmail.com,
mobil: +36 (30) 427 2939.
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UP – egyéni, kreatív, intuitív
Beszélgetés Trefeli Józseffel
Queanbeyan-ben születtél 1971-ben.
A szüleim ’56-ban mentek ki Magyarországról Ausztráliába. A három nővérem és én már ott születtünk. Melbourne
-ben végeztem az egyetemen táncszakon. 5 évesen kezdtem táncolni, a szteppelést egészen 21 éves koromig csináltam. Comédie musicale-okban léptem fel sokat. De már a
néptánccal is foglalkoztam egész kicsi korom óta. Fiatal
felnőttként találkoztam csak a modern/contemporain,
illetve a klasszikus táncokkal.
Honnan az örökség a tánchoz?
Nincs. Ha csak annyi,
hogy a három nővérem
iskola után táncórákra
járt. Én ültem a kocsiban az anyukámmal és
kísértük őket. Ők voltak a
példák. Anyukám varrónő,
édesapám pedig vízvezetékszerelő.
Mi történt veletek felnőtt korotokra.
A szüleim és a nővéreim Ausztráliában
maradtak. 1995-ben elmentem Amerikába
munkát keresni. Próbáltam megérteni, hogyan
működik ez a műfaj. A kortárs előadásokra ott
nagyon kevés pénz van és nehéz megélni belőle. Ezért
eljöttem Európába, pontosabban Londonba, ahol jobban
támogatják a kultúrát, mert nagyobb a hagyománya. Van
itt egy kiépült mecénás rendszer. Patronálók, akik támogatnak személyeket vagy csoportokat. 1996-ban kaptam
Genfben egy kilenc hónapos szerződést és azóta itt vagyok. Így az Alias együttesben dolgoztam nyolc éven át. A
kortárs táncon belül ez egy nagyon neves társulat.
Lettek magyar szakmai kapcsolataid?
Genfben nagyon gyorsan rátaláltam az alakulóban lévő
Pannónia Tánccsoportra. A tánccsoportot Leskó Krisztina
és Koncsek Zsolt hozta össze, együttesként akkor még
nem létezett. Csatlakoztam hozzájuk.
A néptáncot elég jól ismerem, mert Melbourne-ben az
egyetemen volt, hogy hét csoportot is tanítottam egyszerre. A Pannónia nagyon fontossá vált az életemben. Hiszen
azon túl, hogy közösségben vagyunk, alkotunk is mindig
valamit a közös kulturális gyökereinket felhasználva. Ez
egy óriási élmény.
Mi lett sorsod az Alias után?
Megalakítottam a saját társulatomat - Trefeli Jozsef & Cie.
Kikkel dolgozol? Hogy működik egy ilyen társulat?
Az attól függ, hogy min dolgozom, mindig másokkal, projekt alapon, de azért vannak, akik visszatérnek. Amikor
táncost keresek egy előadáshoz egyrészt felteszem a honlapomra, vagy elküldöm az ezzel foglalkozó magazinoknak
(Dance Europe, BalletLab, ADC) és csoportoknak is. A
legutóbbi projekthez csak férfitáncost kerestem és kétszáz
CV-t kaptam. Nagyon sokan vagyunk. A harminc meghívottból 6 táncost választottam ki, júliusban kezdtünk dol-
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gozni és október 1-én lesz az első előadás. A címe UP.
Egyébként van, akik csinálják nekem az adminisztrációt és
intézik a pénzügyeket. Én leginkább azzal foglalkozom,
hogy megtaláljam a fellépési lehetőségeket. Beszélek a
színházvezetőkkel, levelezéseket folytatok, menedzselem a
folyamatokat.
Zenész, énekes, performatőr, koreográfus vagy – minden egy személyben.
Igen, mert tanultam zongorázni és énekelni is tudok.
Musicale-ekben és színdarabokban is felléptem. Operaelőadásnak készítettem koreográfiát, divatbemutatónak 18
modellel. Kabaréban és egy szteppelő adásban is táncoltam
tavaly az edinbourghi fesztiválon. Nagyon gazdag a
repertoár.
Neked van mecénásod?
Nincs. Sokan dolgoznak színházigazgatók közelében, így könnyebb fellépési lehetőséget
találni, mert a színházak egymást között megosztják az információt. Én független vagyok,
mert minden darabom annyira más stílusú, hogy
nem fér be ugyanabba a színházba.
Melyek a legutóbbi előadásaid?
A Jinx 103 - urban contemporary dance, amit Varga Gáborral vagy Cserepes Gyulával csinálunk. Nagyon sokat
turnézunk ezzel az előadással, 2014-ben már elérte a 100.
előadást, ami rettenetesen nagy szám egy kortárs darabnál.
A másik egy rock-koncertelőadás – Mutant Slappers
&ThePlanet Bang, ami hatalmas energiával és hangerővel
van feltöltve.
Gyerekeknek is csináltál már szellemes, versekről
szóló előadást egy könyvtártérben. Az utóbb említett
darab pedig bizarr, félelmetes, bizonytalan, néha
aberrált világa nagymértékben különbözik a játékos,
könnyed, humorra és ritmusra épülő egyéb daraboktól. Hogyan férnek meg ezek a szélsőségek benned?
Sokoldalú vagyok. Engem érdekel az egész skála! Mindig
újat keresek. Amit már egyszer kipróbáltam, vagy megéltem, azt nem hozom elő újra, átformálom. És tudni kell,
hogy a színpadi világ nem valóságos. Azok a szokatlan,
néha visszataszító helyzetek, ruhák, sminkek, amelyek
ilyenkor megjelennek, valaminek a tükröződései, de nem a
környezeti valóságból valók. Nekem az fontos, hogy ha
színpadra teszek valamit, az olyan, amit nem látunk minden nap. A hétköznapitól eltérő megjelenés mindig kérdést
vet fel, vagy csupán megszólítja a nézőt, de állásfoglalásra
készteti. A színpad legerősebb része a látvány, a hatás.
Megszoktuk a kockáinkat.
Én a különlegességet támogatom. Uniformizáltak, konformisták vagyunk.
Belül is?
Ami kívűl látszik, az belül van. Most sokan a táncosok
közül jógáznak és ez rögtön kiütközik a színpadi jelenléten. Az UP című darabnak nem erre a belső energiára van
szüksége. Teljesen másképp kell mozogni. A bemelegítést
ezért más technikával oldjuk meg az elérendő cél érdekében. Energikusabb fittness-technikákat fogunk alkalmazni,
mert az örömre kell építenünk.
Kivéve a performance-okat és rock-koncerteket az
előadások többsége nem igényel díszletet, kosztümöt.
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Pontosan. Ebben rejlik a modern tánc rugalmassága. Bárhol előadható, hiszen legtöbb esetben – egy-két kelléket
leszámítva – ritmus és test kell hozzá. Akár néptánc alapú,
akár klasszikus vagy akrobatikus elemekkel táncolt. Sokan
félnek a modern tánctól. Érthető, mert soha nem lehet
tudni, hogy mi lesz a színpadon. Melyik témával fognak
foglalkozni, mi a technika, provokatív-e?
Hogyan lehet egy egész életet megtölteni a tánccal
úgy, hogy még meg is éri?
Nekem sok a lehetőségem. Nekem mindig is csak ez volt a
munkám. Ebből van az életem és megélek belőle. Van egy
olyan része is, ami óriási munkabefektetést kíván és nem
honorált, amikor kordinálom az utazásokat, repülőjegyeket
veszek Dél-Afrikából Estóniába, Kosovóból Svédországon át Kubába, telefonálgatok, megbeszélem a béreket a
táncosokkal vagy szponzorokat keresek a turnékra. Ennek
a plusz munkának az árát nem lehet elkérni a fesztiváloktól.
Honnan ez az energia?
Munka. Csinálni kell. Ennek mind az lett az eredménye,
hogy én képviselem Genfet, sőt Svájcot, ebben a műfajban. Nagyon keresett lett az, amit csinálok. Az UP darab
már 13 városban 30 fellépéssel már előre el van adva, pedig csak most lett kész és még nem is ismerik. (Még én
sem tudom, mi lesz! – nevet. 2014. június 6.)
Mi a téma?
A mozgásnak van az az iránya, ami a gravitáció felé indul
természetszerűleg. Az UP azt keresi, hogyan lehet az ellenkező irányba mozdulni. Hat férfi azon van, hogy felmászszon, felemeljen, felugorjon, felépítsen. Ezt az ötletet megelőzte a Lift című darab, ahol csak emeléseket csináltunk.
De az UP szócskát átvitt értelemben is használjuk. Öröm,
könnyedség, minden, ami feldob. A táncosok saját magukat és a közönséget is.
Ránk fér. Nem csodálom, hogy el van adva. Van sötét
oldalad?
Volt. Az én olvasatomban az Orpheus és Euridike története a költészet – a hétköznapiságon túlmutató – megszületésének a története. Euridike Apollon elől menekülve kígyómarás által az Alvilágba kerül.
Hades csak akkor
engedi vissza Orpheus hitvesét, ha,
amíg együtt fel nem
érnek a napvilágra,
nem pillant hátra,
hinnie kell, hogy követi.
Abban a pillanatban, számomra, mikor Orpheus mégis úgy
dönt, hogy mohó vágyától vezérelve
megszegi az egyezséget, megszületik a
fájdalom. Ha szépen felérnek, akkor
most is boldogan élnek, míg meg nem
halnak. Erre nem emlékeznénk. De így
erről a szerelemből fakadó veszteségről és bánatról beszélhet a költészet az örökkévalóságig.
Ezek után Orpheus visszautasítja a szerelmet és a
magányt választja. Ez egy művészi koncepció, tragikus
elem, amit Orpheus tett. Ebben az előadásban sikerült
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lemennem az Alvilágba. Hideg, neonfényekkel dolgoztunk,
kiabáltunk. Félelmetes volt. Na és vicces is!
Hogyan áll össze egy előadás?
Már jó előre ki kell találni az alapvető témát. Újra néptánc
elemekkel dolgozó előadást tervezek
próbálni Varga Gáborral 2015-ben az
UP darab után. Találni kell egy rezidenciát, ahol szállást, ellátást, próbahelyet kapunk arra a pár hétre, amikor
megszületik valójában a darab. Például
Lyonba és Párizsba már mehetünk dolgozni. És már megtervezzük az előadások
helyszínét is jövő év szeptemberétől.
Ez komoly szervezettséget igényel. A
„művész-én”-ed mellett megjelenik egy
évekre előre tervező „menedzser-én”.
Ha nem akarok munkanélküli lenni 2016-ban!
Vannak táncosok, akik három éves szerződéssel
élnek. Mivel én projekt alapon működöm, a két
projekt között még elvállalok koreográfiákat és
szerepléseket.
Egy táncos meddig táncol?
23 éves voltam, amikor láttam egy szólódarabot egy 65
éves táncossal. Előtte tizenöt évet kihagyott, mert másoknak koreografált. És mielőtt elkezdte volna, elmondta,
hogy úgy érzi, hogy a teste újra színpadra való. Táncolt,
mesélt, énekelt, harmonikázott. A nézők nevettek, sírtak és
olyan jó volt…, hogy mutatott egy lehetőséget. Nincs vége
a művész életének a korával. Édesanyám halála után inspirációképpen az édesapámnak elmeséltem egy történetet
egy festőről, aki húsz évig csak festett és gyakorolt és nem
tudott karrierje csúcsára érni. Húsz év után, amikor végre
rátaláltak és megvették a képeit és érezte, hogy érett művész, meghalt. A jó része a sztorinak az, hogy 80 éves korában kezdett festeni. Hajrá apu, mi a jövő? Táncolok,
amíg kedvem van.
Milyen közönségnek szeretsz fellépni?
A nyitott, befogadó közönség a jó közönség. A mozambiki
közönségnek mi voltunk az első kortárs európai bemutató!
Imádták. Mexikóban az utcai fellépés – a gengszterek territóriumát visszavéve – hasonlóképpen szenzációs volt. Más
volt a jelentése az előadás helyszínének. A genfi közönség
kritikus, követelő és zárkózott.
Hol vagy otthon, ha otthon vagy?
Magyarországon, Ausztráliában és Genfben is.
Áldás vagy átok?
Mindig azt mondom, hogy hazaköltözöm Ausztráliába.
Szeretnék a testvéreimmel és apuval többet együtt lenni.
Magyarországon ausztrál vagyok, amott pedig magyar.
Genfben hosszú és bonyolult a válasz. Egy magyar származású ausztrál vagyok, aki Genfben él.
Mi művészi hitvallásod?
Nekem a legfontosabb az, hogy bőkezű legyen az előadás. A közönség nemcsak passzív befogadó. Ők a
fontosak, ők kapjanak.
Miben, kiben hiszel?
Azoknak az embereknek, akik nyitottak a jövőre. Az az
érdekes, hogy húsz év múlva, mi lesz és nem holnap. Tartok az elzárkózástól, a kizárásoktól. Itt Genfben is látom
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ezt a tendenciát. Ha nem engedjük be az érkező kultúrát és
csak saját magunk közösségéből táplálkozunk, elszegényedünk.
Képesek vagyunk erre a rugalmas hozzáállásra?
Igen, de sajnos kevés az önállóan gondolkodó ember. A
Média határoz meg bennünket. Nyitva kell hagyni az információk igazságtartalmát. A táncon keresztül nem konkrét
igazságokat közlünk. Egy előadás értelmezése nagyon
egyéni. Az albán „Jinx 103” fellépés után a helyi fotós
megkérdezte, hogy hogyan lehetséges az, hogy az ő szülőfalujának alap néptánclépését megtanultuk. Azt, amit látott, sajátjának érezte, pedig magyar csárdás volt. És DélAfrikában is verik a csizmaszárat, mert a bányákban a
munkások kitalálták a „grimboots” táncot. Azt gondolták,
mi is azt adjuk elő. Estóniában ugyanez.
Akkor mégiscsak áldás.
Igen, Ausztráliában multikulturális környezetben nőttem
fel. És nem otthon felnőni segítség ahhoz, hogy jobban
meghatározd magadban, milyen magyarnak lenni. Kívülről
objektívebb.
Tanulsz még?
Sajnos nincs időm workshop-okra járni. Spanyolországba
nagyon szívesen elmennék egy kortárs workshop-ra két
hétre. De a Pannóniával mindig hozunk Magyarországról
tanárokat, akik élőben frissítik a tudásunkat. Legutóbb a
„Jeûne genevois” alkalmával voltak itt.
Foglalkozol fiatalokkal?
Az elmúlt öt évben tanítottam a konzervatóriumban
(CPMDT). Először 15 és 18 évesekkel, aztán 4 és 6 év
közötti gyerekekkel foglalkoztam. És a Ballet Juniorban is
tanítottam 18-23 éves korú fiatalokat. Genfben még nem
létezik egyetemi szintű táncoktatás. Lausanne-ban is csak
ez év szeptemberétől indul az első évfolyam. Most nincs
időm a tanításra, de a vizsgabizottságok tagja vagyok. Csak
a Pannónia gyermekcsoportjára fogok időt szakítani.
Mi a jövője a kortárs táncnak?
Itt Genfben már most tudni lehet, hogy öt év múlva már
kevesebb pénzügyi segítséget fognak tudni adni központilag. Átadják ennek felelősségét a színházaknak, akik majd
nagyon nehézkesen fogják tudni kezelni az ezzel járó adminisztrációt és a szelekció is másképp alakul.
Mire vagy a legbüszkébb?
Nagyon egyszerű a dolog, és két aspektusa van. Egyrészt a
„JINX 103” képviseli most Svájcot a modern táncművészetben Európában és azon túl is. És ez az előadás magyar
néptáncon alapszik! Ez engem tükröz. Másrészről pedig
érdekes, hogy a néptánc a múlt kötött hagyományaihoz
ragaszkodik, a modern tánc pedig azzal foglalkozik, hogyan bontsa ki a megszokottat szokatlanná. Tehát az tökéletesen illeszkedik azzal, ami bennem mozog. Felemelő
érzés ezekkel a gyökerekkel a jövőnek élni.
UP című előadás október 1-12-ig látható: Théâtre des
Eaux-Vives, ADC, Genf
http://www.jozseftrefeli.org/
László-Blahó Krisztina
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Cserkészet
Az idei cserkész évet tavaly szeptemberben indítottuk el,
igaz hogy pár változással, de legalább ugyanannyi, ha nem
több, lelkesedéssel. Havonta egyszer találkozunk egy-egy
nagyobb szabású 2-3 órás kiruccanásra, amire minden
magyarul beszélő gyermeket szeretettel várunk!
Szeptemberben tűz feletti „s’mores” készítéssel és több
kiló narancs elfogyasztásával egybekötött Versoix-i biciklitúrával kezdtünk, melyet családi főzéssel folytattunk
októberben. Szülőket és testvéreket bevonva nagysikerű
akadályversenyt tartottunk Genfben, még mielőtt az időjárás megfoszthatott volna bennünket a kinti programok
lehetőségétől. Térképeket és nyomokat követve fedeztük
fel a rejtett magyar vonatkozású helyeket, úgymint a Bartók Béla teret, Sisi magyar királyné szobrát, és a BeauRivage Hotel-t, ahol megtekinthettük Sisi hátrahagyott
személyes tárgyait. Csodálatos azt látni, hogy a magyar
kultúra otthontól távol is jelen van, és olyan helyeken
bújik meg, amelyek mellett eddig különösebb megfigyelés
nélkül sétáltunk el. A december mindig a Karácsonyi hangulat szellemében telik, ami nálunk az ünnepi előadásra
való felkészülést jelenti. Az örömteli készülődés mellett
maradt idő egy kis barkácsolásra is, ami gyönyörű szép,
habár természetellenes színekben pompázó mézeskalácsokat szült. A Cointrin-i templomban került sor az előadásra, ahol a sok próba és tanulás meghozta gyümölcsét,
mivel hatalmas tapssal viszonozták a lelkes színdarabot a
nézők. Az új év eljövetelét szánkókkal és sílécekkel felszerelkezve ünnepeltük meg a Col de la Faucille-nál, majd
forró csoki társaságában pihentük ki a csúszást és bukdácsolást. A hideg időt kihasználva még egyszer sikerült egy
téli programot beszorítani a naptárba, ami a hagyományos korcsolyás napunk volt. Be kell vallanom, hogy nagy
szégyenemre a nálam fele akkora gyerekek egy csepp félelem nélkül vágtak neki a csúszkálásnak és abszolút leköröztek a korcsolyázás mesterségében. A statisztika alátámasztja, hogy élvezetes volt ez a program, mivel a tervezett 2 óra helyett több mint 3 órán keresztül voltunk a
jégen. A tavaszi szezont a genfi botanikus kertben nyitottuk meg a Cserkész Olimpiával, ahol többek közt a tojásdobálás, kötélhúzás, és bekötött szemmel teniszlabda
keresés számokban versenyzett a két cserkészcsapat. Az
Olimpiát a botanikus kert állatlakóival való megismerkedéssel, valamint kincskereséssel zártuk, ahol a kincs az
olimpikonoknak járó finom falatok voltak. A húsvétot
minden évben tojásfestéssel és nyuszi űzéssel várjuk a
Versoix-i erdőben. A tojásokat különböző technikákkal
díszesre varázsoltuk, hagyma és gyanta segítségével is,
majd a munkás cserkészek útra indultak, hogy összeszedjék az embertelen mennyiségű csokit, amivel a Nyuszi
minden évben körbepotyogtatja az erdőt.
Nagy örömünkre idén három új tagot is köszönthettünk a
csapatban, akiket további hat cserkésszel a júniusi Pünkösdi Tábor keretében kis- és nagy-cserkésszé avattunk.
Összejöveteleink:
Október 11. és november 8.: rendes összejövetel.
Takács Teodóra

