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Q1: A szobor a genfi zenei konzervatórium .pület.re 
néz. Mikor alapították a konzervatoriumot?
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A1: MDCCCXXXV - 1835 (1)

sidenote: Franz Liszt taught at the school in its first year.

https://www.youtube.com/watch?v=KpOtuoHL45Y
https://www.youtube.com/watch?v=KpOtuoHL45Y


Q2: A szobor jobb oldalán találhato a Grand Théâtre 
de Genève. Jelenleg ugyan zárva van, de mellette 

találod a Musee Rath-t. Milyen kiállitás láthato eppen?
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A2: ??? (1)



Q3: Diszkréten elrejtve a tér szélén található a 
vöröskereszt alapítójának mellszobra. Mi a neve?
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A3: Henry Dunant (1)



Q4: A bal oldaladon található egy híres gyermek-
pszihológus mellszobra. Hogy hívják?
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A4: Jean Piaget (1)



Q5: Mögötte van a Reformáció híres Emlékműve. Ki a 
négy híres reformátor ?
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A5: William Farel (1489-1565) John Calvin (1509-1564) 
    Theodore Beza (1519-1605) John Knox (1513-1572) 

(4)



Q6: Az emlekmuvon egy hires magyar is szerepel. Ki o 
es miert van a nagy reformatorok mellett?
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A6: Bocskai István (1)



Q7: Mi annak a teremnek a neve ahol a Nemzetközi 
Vöröskereszt Alapító Okiratát aláírták 1864-ben? Miről 

nevezték el ezt a termet (bonusz pont)?
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A7: Alabama (1), Corsair (+1)

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cherbourg_(1864)
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cherbourg_(1864)


Q8: Mikor égett le az eredeti epület ?
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A8: 1334 (+1)



Q9: Mennyibe kerül, fölmászni a toronyba, hogy 
megcsodáld Genf városát és a környező tájat.
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A9: 4CHF (adults), 2CHF (children), 2CHF (per 
member of groups) (3)



Q10: Mi most a neve?
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A10: John Knox Chapel (1)



Q11: Állj a múzeum lépcsőjére és nézz a szemben 
lévő kert felé. Mi annak a szobornak a neve amely a 

kertben található?
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A11: Reclining Figure: Arch Leg (1)

I want to be quite free of having to find a ‘reason’ for doing the 
Reclining Figures, and freer still of having to find a ‘meaning’ for 
them. The vital thing for an artist is to have a subject that allows 
to try out all kinds of formal ideas – things that he doesn’t yet 
know about for certain but wants to experiment with, as 
Cézanne did in his ‘Bathers’ series. In my case the reclining 
figure provides chances of that sort. The subject-matter is 
given. It’s settled for you, and you know it and like it, so that 
within it, within the subject that you’ve done a dozen times 
before, you are free to invent a completely new form-idea. 

Henry Moore quoted in John Russell, Henry Moore, Allen Lane, 
The Penquin Press, London 1968, p.28 



Q12: Sok ilyen kút van Genfben és környékén. Vajon 
mit jelenthet az oroszlán?
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A12: Water is drinkable (1)



Q13: Mennyi vizet lövell a levegőbe kedvező időjárás 
esetén, egy nyári napon?
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A13: (9am-11:15)=14.25h=51300s 
51300s* 500l/s = 2.565.0000l (1)



Q14: Menj at a hídon, a hid jobb oldalan van egy kis 
sziget, egy hires filozofus szobraval aki Genfben 

szuletett. Ki o?
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A14: Jacques Rousseau (1)



Q15: Mikor atertel a tulpartra, fordulj jobbra, setalj 
tovabb a toparton, amig egy hires magyar holgyet 

latsz, vegzetének szinhelyén. Mi a holgy neve?
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A15: Empress Elisabeth of Austria, Queen of 
Hungary (1)



Q16: Tudod-e, hogy mi az Egyesült Nemzetek 
hivatalos nyelve?
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A16: Arabic, French, English, Chinese, Russian, 
Spanish (6)



Q17: Kikről gondoskodnak a HCR alkalmazottjai?
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A17: Refugees (1)



Q18: Minek a rövidítése az ITU?
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A18: International Telecommunication Union (+1)



Q19: Mit véd a WIPO?
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A19: intellectual property (1)



Q20: Mi a keresztneve annak a személynek aki ma 
este szolgálatban van?

22

A20: Konrad (1)



Q21: Hoppá! Elfelejtettük megkérdezni, hogy ki evett 
az Ó városban a Les Armures étteremben 1994-ben ?
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A21: Bill Clinton + Hillary Clinton (2)



Any questions?

Konrad Jende - konrad.jende@cern.ch

33-R-010  +41 76 487 0246
24
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