
A Görög I" úsági Egyesület hétköznapjai

– Milyen szálakkal kötődsz a görög kisebbséghez, és ho-
gyan le" él a Görög I# úsági Egyesület (GIE) elnöke?

– Anyai nagypapám révén görög származású va-
gyok. Anyukám félig görög, de nem beszél görögül, 
amit azonban mindig is nagyon sajnált. Részben 
emia!  már nyolc éves koromban beírato!  a Görög 
Önkormányzat nyelvóráira, kilenc évesen pedig a 
Helidonaki Táncegyü! esbe. Az iskola, a nemzeti 
ünnepek, és főleg a Helidonaki révén nagyon sok 
ismeretségre te! em szert az idősebb görögök közö!  
is. Egyesületünk 2001-ben alakult, én 2003-ban, ti-
zennégy évesen léptem be. Részt ve! em az egyesü-
let rendezvényein, és később megére!  bennem az 
elhatározás, hogy szeretnék én is tenni a közössé-
gért. Tavaly, 2008 decemberében választo! ak meg 
elnöknek.

– Milyen programokat, rendezvényeket szerveze"  és 
szervez az egyesület?

– A GIE az eddigiekben évente legalább két görög 
tábort: egy nyárit és egy pünkösdit, valamint sport-
programokat, focikupákat, kirándulásokat, zenés, 
táncos programokat szerveze! . Gyakran vesz részt 
az egyesület koszorúzásokon, s olyan eseményeken, 
mint például a vízkereszt, a húsvét, a mikulás és a 
nemzeti ünnepek. Ezek alkalmával – például jegy-
szedéssel, vagy pincérkedéssel – az országos önkor-
mányzat munkáját is rendszeresen segítjük. Amióta 
elnök le! em, egy nagyobb megmozdulásunk volt. 
Ötnapos gyerektábort szerveztünk. A kisebbek kor-
osztályát, a nyolc és tizennégy év közö! ieket céloz-
tuk meg. A jelentkezőket a görög iskolából toboroz-
tuk, s végül tízüket látha! uk vendégül. A már ha-
gyományosnak számító helyszínen, az úgyneveze!  
„félú! áborban” voltunk Százhalomba! án, amely ar-
ról kapta a nevét, hogy félúton van Budapest és Be-
loiannisz közö! . I!  kamatoztatha! am a táncegyesü-
letben szerze!  tudásomat, mivel a programok közö!  
szerepelt a tánctanítás, s egy nyelvtanár segítségével 
nyelvórákat is tarto! unk. Fontos, hogy megszokják 
a gyerekek, egymás elő!  nyugodtan beszélhetnek 
görögül. Ne legyenek zavarban, hogy van, akinek 
jobb és van, akinek kevésbé jó a nyelvtudása. O! -
hon nagyon kevesen beszélnek görögül, ezért igye-
keztünk a nyelvhasználatra helyezni a hangsúlyt. 

Persze sok játék volt és a strandolások sem maradtak 
el. Az országos önkormányza! ól nyertünk támoga-
tást, de szükség volt valamennyi önköltségre is a tá-
boroztatáshoz.

– Más szervezetekhez is fordulha" ok segítségért?
– Legfőbb támogatónk az országos önkormányzat, 

de a fővárosi önkormányzatra és a különböző kerü-
leti önkormányzatokra is számíthatunk. Más pályá-
zatokat is igyekszünk igénybe venni, s ha szükséges 
egy hivatásos pályázatírót is felkérünk.

– Hány tagot számlál az egyesület?
– Éppen most próbáljuk aktualizálni a tagnév-

sort. Legutóbbi pontos információnk szerint a GIE 
kétszáz taggal büszkélkedhet, de ez egy régebbi ösz-
szesítés. Vannak, akik azóta már idősebbek le! ek, és 
inkább a családdal, munkával foglalkoznak. Az új 
nemzedék pedig növekvőben van, most főleg velük 
kezdtünk foglalkozni.

– Mennyire látod fontosnak a mai görög fi atalság iden-
titásának, nemzeti értékeinek ápolását?

– Azt hiszem, a legfi atalabbak természetesnek 
érzik a görögségüket, csak később fognak majd rá-
jönni, mennyi értéket ad ez nekik. A saját korosz-
tályomból nagyon sokan néptáncosok, megjelennek 
a nemzeti ünnepeken, és büszkék a görög identitá-
sukra, a hagyományőrzés, a népszokások ismerete 
azonban nem mindig jellemző rájuk. Az lenne jó, 
ha a következő generációnak is eleven lenne a gö-
rögségtudata. Talán, ha úgy nőnek fel a gyerekek, 
hogy görög társaságban mozognak, lehet majd rájuk 
építeni. Azt szeretném, hogy tanulják meg, milye-
nek a hagyományaink, a szokásaink, és ismerjék a 
nyelvünket. 
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AA kevés bejegyzett nemzetiségi i" úsági egyesület egyike 
a görögöké. Tavaly megválasztott, húszéves elnökével, 
Simon Éva Zoíval az egyesület programjairól és terveiről, 
valamint a görög identitás megőrzésének kérdéséről 
beszélgettünk.
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Fizessen elő most 2010-re!
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A folyóirat előfi zethető: 
• a Filantróp Társaság Barátság szerkesztősége OTP-számlaszámán: 11711034-20813402, 
• vagy e szelvény visszaküldésével (1519 Budapest, Postafi ók 452.).

Név:

Lakcím:

Csekket vagy számlát kér:

e-mail címeink: baratsag@chello.hu, info@nemzetisegek.hu, honlapunk: www.nemzetisegek.hu

Várjuk könyvtárak, iskolák, kisebbségi önkormányzatok, egyesületek, baráti körök jelentkezését!

– Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
– A táborozásokat feltétlenül folytatjuk. A jövő 

nyári terv, hogy Görögországba visszük a gyereke-
ket. Nemrég kaptunk is egy felajánlást az egyik apu-
kától, aki szívesen támogatná ezt a kezdeményezést. 
Nagyon hasznos lenne, ha a gyerekek megtapasz-
talnák, hogy milyen, amikor körülö! ük mindenki 
görögül beszél, és időnként nekik is meg kell szó-
lalniuk. A táborokon kívül a zenés esteket, bulikat 
is rendszeressé akarjuk tenni, néptánccal és modern 
görög zenével. Szeretnénk előadásokat is szervezni, 
ahol a fi atalok hitelesen tájékozódhatnak például a 
görögországi munkavállalásról, vagy a görögországi 
továbbtanulási lehetőségekről, nyári egyetemekről.

– Ápoltok kapcsolatokat a többi kisebbséggel?
– Néhány hónappal ezelő!  volt egy műhelybe-

szélgetés a Magyarországon élő kisebbségek i& úsági 
egyesületeivel, ahol mindenki a saját munkásságá-
ról tarto!  előadást. I!  szereztünk néhány ismeret-
séget, többek közö!  a németekkel, szlovákokkal, 
bolgárokkal.

– Ha valaki kedvet kapo"  az egyesületi tagsághoz, ho-
gyan tud csatlakozni?

– Most készül egy honlapunk, ahol megtalálható 
lesz az egyesüle! el kapcsolatos valamennyi infor-
máció, de a facebookon már most is megtalálható a 
GIE. Az e-mail címünk, ahol lehet akár jelentkezni, 
de észrevételeket is tenni: 

gorog.i& usagi.egyesulet.gr@hotmail.com.
Postacímünk: 1054 Budapest, Vécsey utca 5. 
Az Ellinismos című folyóiratban is fogunk publi-

kálni. Ezeken túl a nemzeti ünnepeken és más ren-
dezvényeken is toborzunk tagokat. A jelentkezőket 
folyamatosan várjuk.

P. D.
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