Beszámoló a 2017-es évről
A Genfi Magyar Kulturális Központ nemzeti kultúránk
ügyét szolgálja a nemzetközi életnek ebben a fontos
központjában. Íme egy kis bepillantás a 2017-es évben
szervezett rendezvényeink legjavába.

Az Üvegtigris igényes kivitelezésben, leginkább
szórakoztatni akar, nevettetni, úgy, hogy közben valódi
emberekre ismerjünk rá a szereplőkben. Többek
számára egy igazi szociológia felfedezés volt a film a
kilenvenes évek magyar valóságáról.

Felelevenítettük Babits Mihály néhány szonettjét,
áttekintettük szerelmi költészetét és a halállal valamint
Istennel való kapcsolatát. Egy igen izgalmas
beszélgetésben volt részünk, amihez mindenki
hozzáadta saját gondolatait a személyiségeinknek
megfelelő versek választásával.

Kerek-asztal beszélgetés keretében személyes
történetekkel emlékeztünk az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeire. A genfi Ötvenhatosok
mondták el személyes élményeiket a forradalom
előzményeiről, a szabadság-harc eseményeiről és a
megtorlás éveiről. Ez a rendezvény, kiemelkedő
fontossággal bírt a fiatalság számára is, egyedülálló
alkalmat biztosított, hogy első kézből hallhassák, mit
éltek át nagyszüleink.

Sem a gyerekek, sem a felnőttek nagy többsége nem
ismerte Dargay Attila mesefilmjét, mely Jókai Mór
A cigánybáró című regénye alapján készült, az élet igazi
kincsének megtalálásáról szól, mely többet ér minden
aranynál.

„Az emberiség legsötétebb óráiban is van bennünk egy
hang, ami segít abban, hogy emberek maradjunk.”
Nemes Jeles László filmje, mely először a cannes-i
filmfesztiválon kapott kitüntetést, majd később az Oscar
díjat is elnyerte. A Grütli moziban mutattuk be a filmet a
genfi francia nyelvű közönségnek.

Az Erdélyi Magyarokért KözhasznúAlapítvány legfőbb
célja a szórványban élő hátrányos helyzetű magyarok
segítése és a diaszpórában élő magyarság közösséggé
kovácsolása. A fotókiállítás a mai rohanó világunk
ellenében, a természethez közel, azzal harmóniában élő
embert és hétköznapjait mutatja be, egyedi megvilágításban. A fotók mellé Böjte Csaba atya
bölcsességei adják a kísérő gondolatokat.

Fiatalok és idősebbek közösen énekeltek és táncoltak
hajnalig, a magyar és külföldi slágerek legjavára a
kulturözpontban.

Benedekffy Katalin erdélyi származású színészoperaénekes vezetésével dalokon, balladákon, meséken
keresztül elevenítettük fel Székelyföld és Erdély
kultúráját. Megtanultuk a Galambfalván a nagy torony
de magos kezdetű népdalt, melynek ritmusára eljártunk
egy rövid erdélyi táncot is.

Gulyás László vándormuzsikus és mesemondó először
a genfi magyar iskolában a kicsiknek mutatkozott be,
majd másnap este a nagyoknak hozta el huncut meséit.
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Egy svájci történész, Hubert Rossel, aki 20 éve járja
Erdély falvait és felfedezte gazdag kulturális és
építészeti kincseit, francia nyelvű előadást tartott az
Egyetemen az erődtemplomainkról. Az előadás utáni
héten indult Erdélybe egy 24 fős csoport, amely egy
régész professzor vezetésével élőben is felfedezte
székelyföld egyedülálló szépségét és gazdagságát.

A Bakáts téri általános iskola híres kórusa óriási sikerrel
szerepelt a berni és genfi külképviseleteink fogadásán,
valamint a bázeli és zürichi magyar egyesületek 1956os emlékünnepségein. A kórus svájci útját KCSP
ösztöndíjasunk, Rengei Boglárka szervezete meg.
Hálából a kórus hangversenyt adott a cointrini
káponában a szállást adó genfi szülőknek.

Kétnapos kirándulás keretében fedeztük fel a svájci
„Hunok völgyét”. A varázslatos Grimentz, St. Luc,
Pinsec és Vissoie falvakba invitáltuk az érdeklődőket
egy legendákkal és kulturális programokkal átszőtt
ismerkedésre. Volt izgalmas kirándulás, történelmi
előadás, magyaros gulyás, alpesi kórus és legfőképp jó
hangulat a Svájc négy sarkából érkező magyaroknak
köszönhetően. A legenda szerint a kósza hun harcosok a
catalaunumi csata után az Anniviers-völgybe
menekültek. A völgyben élő hunok testalkata, élettani
jellemzői, rovásírása, népművészete és ételkultúrája
átvészelte az évszázadok viharait.

Minden hónapban egyszer tartunk baba-mama
játszóházat, hogy a mamák énekeljenek és meséljenek a
kicsiknek és a babák játékosan ismerkedjenek.

Egy őszi vasárnap délután vártuk az érdeklődőket a
Bartók Béla téren, az ismert Grütli mozi mögött,
hogy egy kellemes belvárosi séta keretében
körbejárjuk a Lac Léman partján található magyar
vonatkozású helyszíneket.

A nagy múltú genfi Pannónia együttessel közös
rendezésben koncerttel mutatkozott be a Bajkó zenekar.
Négy, lelkes, muzsikát kedvelő, vidéki fiatal, akik
autentikus népzenei dallamokat szólaltattak meg,
merítve a Kárpát-medence számos kincséből. A koncert
után a Pannónia együttes táncosai vezették a táncházat
éjfélig a Kulturközpont földszinti termében.

Minden évszakban egy-egy kézműves foglalkozást tart Koncsek Gabi a kisiskolásoknak. Így azok

is elsajátíthatnak új kézm ű ves technikákat és
fejleszthetik művészi képességeiket, akik nem tudnak a
szerdai magyar iskolás foglalkozásokra járni.

Arany János születésének 200. évfordulóján az Irodalmi
Kávéház résztvevői Arany műveiből válogattak néhány
gyöngyszemet, melyeket bemutattak a többieknek.

Az idén is rendeztünk egy karácsonyi vásárt tehetséges
itteni magyar kézművesek termékeiből. Nem hiányzott
a sültkolbász és a forralt bor sem.
Rengei Boglárka és Mercz László
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