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Kelle Antal ArtFormer: Personal Abstractions a Galleria U:ban, VIII.16.–IX.16.
Kelle Antal Personal Abstractions című kiállítása a Jyväskyläben VIII.9–13 között megrendezett
Bridges Finland 2016 konferenciához kapcsolódó helsinki rendezvény. A Bridges a világ legnagyobb
interdiszciplináris konferenciája, melynek témája a matematika és a művészet. Kelle ArtFormernek
nevezi magát, amit képzőművészeti kategóriának tekint, mely a művészetet, a játékot és a
tudományt köti össze. Az általa alkotott tárgyak gyakran filozófiai, fizikai vagy matematikai
problémát dolgoznak fel. 2012-ben két alkotása is helyet kapott a Velencei Biennále magyar
pavilonjában. Munkáiról Kelle saját honlapja nyújt átfogó képet:
http://www.artformer.com/index_eng.php

Kelle Antal kiállításához kapcsolódó programok az MKTK-ban, VIII.16.
Kelle Antal kiállításának megnyitója előtt a témával kapcsolatos rendezvényre kerül sor a Magyar
Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10.):
14:00–17:00 Sciences through the Arts? Learning Arts through the Sciences?
Tudományos szimpózium finn matematikusok, művészek, valamint a nemzetközi Kids Inspiring Kids
in Science -projekt tagjainak részvételével. A szimpóziumot Fenyvesi Kristóf kutató (Jyväskyläi
Egyetem, STEAM oktatás) vezeti. Angol nyelvű rendezvény.
17:00 Kelle Antal angol nyelvű előadása: Theory and Practice
”I, as an artist, use the otherwise abstract geometrical terminology more freely in our everyday
lives. This artistic approach often does not match mathematicians’ views. We say ice cube for
instance, block buildings in cube form and use the word pyramid for ancient buildings. In fact, by
this we are saying which form they resemble the most.” (Kelle Antal)
18:00 A kiállítást Marjorie Senechal professzor nyitja meg.
További információ: http://bridgesmathart.org/uploads/BridgesFinland2016Invitation.pdf

Marjukka Paunila és Kati Immonen közös kiállítása a galleria U-ban, IX.23.–X.21.
A helsinki Marjukka Paunila és a turkui Kati Immonen a Taidemaalariliitto (Festőművészek
Szövetsége) 2002-ben Magyarországon tartott szimpóziumán figyeltek fel egymás festményeire.
Idén ősszel közös kiállításuk nyílik a Magyar Kulturális és Tudományos Központ galériájában.
Immonen témái a tenger, a vízinövények és az üvegek belsejébe festett tájak, Paunila tájképeket,
növényeket, halakat és madarakat fest. Mindkét művészt a természet, az organikus elemek és a
rétegezettség érdekli. Alkotásaikban mindketten valamivel többet, valami rejtettet tárnak fel
témájukról – a látott és megtapasztalt életet.
Megnyitó IX.22-én 18 órakor.
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki, tel. +358 (0)9 6229 460
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KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
A téli háború magyar önkéntesei című kiállítás Mikkeliben, I.27.–VIII.31.
A téli háború magyar önkéntesei című kiállítás a Jalkaväkimuseoban (Gyalogsági Múzeum,
Jääkärinkatu 6–8, Mikkeli) látható. Az 1939–1940-es finn–szovjet téli háború idején 350 magyar
önkéntes indult Finnországba. A kiállítás bemutatja többek között, hogy a magyar kormányzat miért
tartotta hasznosnak hadi felszerelést és önkéntes zászlóaljat küldeni Finnországba, kik voltak ezek
az önkéntesek és miért indultak útnak, hogyan jutottak el Finnországba a háborús Európán
keresztül és miket tapasztaltak Finnországban.
A Jalkaväkimuseo VI.1-től VIII.31-ig minden nap 10–17 óráig tart nyitva.
Jegyárak: felnőttek 8 €, nyugdíjasok és diákok 4 €.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/ket-torteneti-kiallitas-mikkeliben/
http://www.jalkavakimuseo.fi

Galambosi Bertalan kiállítása a fűszernövényekről az Annala Villában, VI.7.–IX.1.
A fűszernövények világa című fotókiállítás az Annala Villában (Annalan huvila, Hämeentie 154,
Helsinki) Galambosi Bertalan magyar agrármérnök 70. születésnapjának tiszteletére.
Galambosi Bertalan szinte egész életében a növényekkel, azon belül kifejezetten a
fűszernövényekkel foglalkozott. Szakszerű és kiváló stílusú írásainak köszönhetően a finn
Hyötykasviyhdistys (Haszonnövények Egyesülete) által kiadott Pähkylä című újság olvasói is jól
ismerik a nevét. Pályafutása során számos fűszernövényt ismertetett meg a növénykedvelőkkel.
Sok, kevésbé ismert növényt és azok felhasználási módjait tárta a nagyközönség és a hivatásos
növénytermesztők elé. A kiállításon Galambosi pályafutása során készített fényképei láthatók 30
ismert és kevésbé ismert növénnyel.
A kiállítás nyitvatartása: VI.7-től IX.1-ig keddenként 16–20:30, vagy bejelentkezés alapján.

Orosz István és Szilassi Lajos kiállítása a Soihtu központban, VIII.9.–IX.30.
A Vivid Spirit című kiállítás egy matematikus és egy grafikus közös tárlata a Soihtu
Kiállítóközpontban (a Jyväskyläi Egyetem kampusza, Seminaarinmäki, S épület) VIII.9.–IX.30-ig. A
kiállítás része a Bridges Finland 2016 konferenciának.
Orosz István (1951) festő, plakátművész, grafikus és animációsfilm-készítő. Ismert matematikaian
pontos műveiről, melyeken lehetetlenségeket, illúziókat és anamorfózisokat ábrázol. Nem véletlen,
hiszen Orosz egyik tanára maga Rubik Ernő volt. Perspektivikus és meghökkentő illúziói miatt Orosz
geometrikus művészetét a holland M. C. Escher művészetéhez hasonlítják. Szilassi Lajos (1942)
matematikus, fő területe a geometria. Nevéhez fűződik egy toroidális poliéder, a Szilassi-poliéder,
melyet ő fedezett fel. Szilassi főként a Szegedi Egyetemen tanít. A háromdimenziós figurákon
keresztül előtérbe kerül a matematikai tartalmak és formák sokasága, a poliédrikus szobrok
rozsdamentes acélból való elkészítése segíti Szilassit a geometriai problémák megoldásában.
A kiállítás nyitvatartása: csütörtök-péntek 12.00–17.00 és szombat 12.00–16.00
További információ: www.bridgesmathart.org
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A Makovecz Imre templomai című kiállítás a lahti Ristinkirkkoban, VIII.15–28.
A Makovecz Imre templomai című fotókiállítás VIII. 15-től 28-ig a lahti Ristinkirkkoban (Kirkkokatu
4.) tekinthető meg. Makovecz Imre az organikus építészet legjelentősebb képviselője. Az általa
tervezett épületek úgy illeszkednek környezetükbe, hogy nem nyomják el a természetet és a
természet formáit. Az építészet sajátos, korábban nem létező formanyelvét alakította ki. Arra
törekedett, hogy magyar archetípusokat ábrázoljon és építsen, s ezzel a magyar szecesszió,
valamint a nemzeti romantika építészeinek munkáját, elképzeléseit folytatta. A kiállításon Máté
Gábor fotói és Makovecz Imre rajzai láthatók. A kiállítás korábban Helsinkiben, Porvooban,
Tamperében, Mikkeliben és Vantaaban volt látható.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/makovecz-imre-templomai-lahtiban/

Csete Örs: 1956-os arcok és sorsok - magyarok és finnek című fotókiállítása Lahtiban, a
Sibeliustaloban, VIII.16–26.
Helsinki, Tampere és Forssa után Csete Örs kiállítását Lahtiban is megtekintheti a közönség, a
Sibeliustalo Puusepänverstas termében (Ankkurikatu 7.). A kiállítást Tapani Ripatti nyitja meg VIII.
15-én 18 órakor.
Csete Örs fényképész a rendszerváltás után kezdte fényképezni az egykori ötvenhatos budapesti
felkelőket, s amíg fotózott, beszélgetésüket rögzítette. Majdnem kétszáz forradalmárról, köztük
számos későbbi halálraítéltről készített hang- és videófelvételeket. A mostani kiállítás 15 magyar
forradalmár portréját mutatja be. Ezen kívül a kiállításon meg lehet ismerkedni 15 finn kortárs
portréjával és történeteivel is. A finn interjúk 2015 nyarán Richly Gábor segítségével készültek. Ezek
az interjúk olyan finneket mutatnak be, akik a nehéz időkben aktívan kiálltak Magyarország mellett.
A Docendo könyvkiadó idén ősszel jelenteti meg a projekt anyagából összeállított, azonos című
könyvet.
A Sibeliustalo hétköznaponként 9–17 óráig tart nyitva, a belépés ingyenes.
További információ: http://www.sibeliustalo.fi/tapahtumat/ors-cseten-valokuvanayttely
Csete Örs projekt-honlapja: www.1956.hu

FILM
Ujj Mészáros Károly Liza, a rókatündér című alkotása a hónap filmje az Orion moziban
augusztus-szeptemberben
Ujj Mészáros Károly első egész estés játékfilmje, a Liza, a rókatündér augusztusban és
szeptemberben A hónap filmje sorozat keretében látható az Orion moziban (Eerikinkatu 15,
Helsinki).
Az alkotás az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb magyar filmje, mely egy sosem létezett, mesebeli
Budapesten játszódik az 1970-es években. A japán, szürrealisztikus és finnugor melankóliát ötvöző
romantikus vígjáték egyszerre naiv és ötletekkel teli. A rendezőre saját bevallása szerint Aki
Kaurismäki művészete is hatással volt – például vélhetően ennek is köszönhető, hogy a japán
mellett van egy finn szál is a filmben, hiszen az egyik főszereplő a finn western zenék egyetlen
rajongója az országban. A 2015 februárjában bemutatott film már számos díjat nyert,
közönségsiker és a kritikusok elismerését is kivívta.
Vetítések: VIIl.20. 17:00, VIII.23. 17:00, VIII.28. 20:00, VIII.31. 21:00, IX.9. 18:30
Jegyek: 6,50 €
További információ: https://kavi.fi/fi/elokuvasarja/kuukauden-elokuva-6
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SZÍNHÁZ
A Dollár Papa Gyermekei társulat One in One című produkciója a Lainsuojattomat
fesztiválon Poriban, IX.9. és IX.10.
Boldogabbak lennénk-e valahol máshol? Milyen megpróbálni beilleszkedni a finn társadalomba? És
Poriba? A One in One helyhez kötött színházi játék, amely a nemzeti identitásokat és az identitás
változását vizsgálja. Kiss-Végh Emőke és Ördög Tamás színészek két hétig Poriban laknak azzal a
céllal, hogy elsajátítsák a nemzeti identitást és beilleszkedjenek a társadalomba. Megpróbálják
megtalálni helyüket a finn társadalomban: munkát és barátokat keresnek, tanulják a nyelvet. A
házaspár dokumentálja az életét, a projektet blogjukban illetve a szociális médiában lehet követni.
Végül előadást készítenek tapasztalataikból. Támaszpontjuk a lakás, amely a projekt befejezésekor
az előadás színhelye is lesz. Az előadás a Lainsuojattomat fesztivál része, amelyet 2016. IX. 6. és 12.
között rendeznek Poriban.
Előadások: IX.9. 12–20 és IX.10. 12–20.
Helyszín: X lakás, pontosabb információ: http://www.rakastajat.fi/rakastajien-lippulinja,
info@rakastajat.fi, tel.: 02 633 0125
Jegyek: 20/15 €
További információ a fesztiválról: http://www.rakastajat.fi/lainssuojattomat-2016
További információ a Dollár Papa Gyermekei csoportról és a One in One -projektról:
http://dollardaddys.tumblr.com/

TÁNC
A Százfonat Néptáncegyüttes a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, IX.2.
A Százfonat gyermek- és ifjúsági Néptáncegyüttes IX. 2-án 17 órai kezdettel lép fel a Magyar
Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10.). Az erdélyi együttes 2008-ban alakult
Erdőszentgyörgyön, vezetője Ambrus Emese, táncoktatója Tőkés Lóránd. Repertoárjuk számos
erdélyi magyar néptáncból tevődik össze. A Százfonat IX.1-én Lahtiban (Pikkuteatteri, Loviisankatu
8.), IX.3-án pedig Hollolában is szerepel.
További információ hamarosan: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/

IRODALOM
Gárdos Péter: Hajnali láz – Könyvbemutató és filmvetítés az MKTK-ban, IX.1.
Gárdos Péter Hajnali láz című regényének finn kiadása (117 kirjettä, ford. Juhani Huotari, Siltala
Kustannus, 2016) alkalmából a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu
10.) könyvbemutatóra és filmvetítésre kerül sor IX.1-én 18:30-kor.
Svédország, 1945. Országszerte koncentrációs táborokból szabadult embereket ápolnak. A 25 éves
Miklóst újra halálra ítélik: az orvos hat hónapot ad neki. De Miklós hadat üzen a sorsnak: levelet ír
117 magyar lánynak, akik annak idején földijei voltak, s most itt vannak valamelyik rehabilitációs
táborban. Feleséget keres, akivel odahaza újrakezdheti az életét. És a válaszlevelek között
hamarosan rátalál az igazira: Lilire. Gárdos Péter filmrendező immár világsikert aratott első könyvét
szülei levelezése alapján írta, játékfilmet is rendezett belőle, melyet az est során vetítünk.
Magyar nyelvű rendezvény (finn tolmácsolás). A film magyar nyelvű, angol feliratozással.
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ és a Finnországi Magyarok Egyesülete közös
szervezésében.
A regény augusztusban jelenik meg. További információ: reetta@siltalapublishing.fi
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Szécsi Noémi irodalmi estjei: IX.23. Helsinki, IX.28. Tampere
Szécsi Noémi író szeptember folyamán a tamperei Haihara írói alkotóházban dolgozik. IX.23-án,
pénteken 17 órai kezdettel irodalmi esten vesz részt a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10.), ahol beszélgetőtársa Anna Tarvainen. IX.28-án, szerdán 18
órakor Tamperében találkozik az olvasókkal (Kansainvälinen toimintakeskus, Suvantokatu 13.,
2.em.). Az est házigazdája Seppo Parviainen kulturális menedzser, aki finn nyelvű részleteket is
felolvas Szécsi Noémi műveiből. Az íróval Tuula Komsi beszélget. Finn nyelvű rendezvények, a
belépés ingyenes.
Szécsi Noémi Finnugor vámpír című első regényét CIMO-ösztöndíjasként írta Helsinkiben 2000-ben,
s a könyv, amelyet ’vérmesének’ definiált, 2002-ben jelent meg. Azóta a szerző több regényt,
gyermek- és ifjúsági könyvet valamint esszét írt, munkáját számos hazai és nemzetközi díjjal
ismerték el.

Márton László regénye finn fordításának könyvbemutatója az MKTK-ban, X.2.
Márton László Árnyas főutca című regényének finn kiadása (Pääkadun varjot, ford. Juhani Huotari,
Aporia Kustannus, 2016) könyvbemutatója X.2-án, 15:00 órakor lesz a Magyar Kulturális és
Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10.).
A regény egy szlovák határhoz közeli magyar kisvárost ír le. Az 1930-as évek politikai viszonyait és a
határok áthelyezéseit gyermekek szemén át látjuk, akik nőnek, szerelmesek lesznek és a fiatalság
nyíltszívű őszinteségével tapasztalják meg a világot, a felnőtt kort azonban nem érik meg, mert az
antiszemita politika és a háború megpecsételi sorsukat. A szerzővel Laura Lahdensuu, a finn kiadó
vezetője beszélget. Az esemény a Magyar Kulturális és Tudományos Központ, az Aporia Kustannus
és a Helsinki Finn-Magyar Társaság közös rendezvénye.
Márton László részt vesz a Turkui Könyvvásáron is, ahol X.1-én 15:30–16.15-ig Terezia Mora magyar
származású német írónővel találkozik (Eino-lava, Turun messukeskus, Messukentänkatu 9-13.). A
német nyelvű beszélgetés a Goethe Intézet és a Magyar Kulturális és Tudományos Központ közös
rendezvénye.
Előrendelés és további információ: info@aporia.fi

ZENE
Farkas Gábor zongoraművész a BRQ Vantaa fesztiválon, VIII.13.
A nemzetközileg is nagy elismerésnek örvendő Farkas Gábor zongorista VIII.13-án 18:30-kor a BRQ
Vantaa Fesztiválon ad koncertet (Pyhä Laurin kappeli, Pappilankuja 3, Vantaa).
Farkas számos zongoraversenyt nyert mind Magyarországon, mind Európa-szerte. A művész
különleges tehetsége és egyedülálló előadásmódja Európa- és világszerte elkápráztatják a
közönséget. Farkas Gábor idén debütált a New York-i Carnegie Hallban, a londoni Wigmore Hallban
és a bécsi Konzerthausban, valamint nagy turnét tesz Kinában és Japánban. Vantaaba egy hangszer
vonzotta, amelyet Liszt is kedvelt: a Sebastien Érard által készített zongora. Farkas kimondottan
Liszt-specialistaként vált ismertté világszerte, és a BRQ Vantaa koncertjén is Liszt-műveket játszik.
Farkas Gábor koncertjét érdemes a helyszínen, később pedig rádión is meghallgatni: az YLE Radio 1
élőben közvetíti, majd az YLE Areena archívumában visszahallgatható.Farkas 2015 őszén a Magyar
Kulturális és Tudományos Központ szervezésében koncertezett Finnországban.
Jegyek: https://holvi.com/shop/brq2016/
További információ Farkas Gáborról: http://www.brq.fi/taiteilijat/gabor-farkas
Kedvcsináló: A Villa d 'Este szökőkútjai Farkas Gábor előadásában
https://www.youtube.com/watch?v=VmnnHDoTL_M
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Balogh Kálmán és Lukács Miklós a Helsinki Ünnepi Heteken, VIII.31.
VIII.31-én 19 órakor a Huvilateltta (Tokoinranta, Eläintarhatie 8, Helsinki) koncertestjét Balogh
Kálmán és Lukács Miklós magyar duó meghökkentően virtuóz cimbalompárbaja indítja. Baloghnak
és Lukácsnak köszönhetően a cimbalom történetében új korszak kezdődött. Balogh a népzene és az
arra épülő improvizáció irányában nyitotta meg a cimbalomban rejlő lehetőségeket, Lukács pedig a
jazz irányában. Így a cimbalomduóban egészen sajátos és egyedülálló tehetség és játékstílus
egyesül. Az estét Típica Fernández Fierro folytatja, aki nyers, de szenvedélyes argentin dallamait
egyenesen Buenos Aires nyomornegyedeiből hozza el a hallgatóknak. Jegyek küldési díjjal együtt
41,50 €-tól kaphatók. A Huvila korhatára 18 év. Kiskorúak nagykorú felügyeletével léphetnek be.
További információ: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/en/tapahtuma/orquesta-tipica-fernandezfierro/

Süle László, Heikki Nikula és Pentti Lahti az MKTK-ban, IX.20.
Süle László jazzkoncert-sorozata szeptemberben folytatódik a Magyar Kulturális és Tudományos
Központban (Kaisaniemenkatu 10.): a Süle László (zongora), Heikki Nikula (basszusklarinét) és Pentti
Lahti (szaxofonok) alkotta trió IX.20-án, kedden 18 órakor a magyar zongoraművész-zeneszerző új
kompozícióit adja elő.
Süle Lászlónak számos lemeze jelent meg saját és más szerzők műveivel, több jazz formációban és
klasszikus kamaraegyüttesben játszott. Heikki Nikula klarinétművész az Avanti! kamarazenekar
alapító tagja, számos szólókoncertje volt, és gyakran szerepel kamarazenészként is. 1991-től a
Helsinki Városi Zenekar tagja. A klasszikus repertoáron kívül több kortárs mű ősbemutatója is
fűződik a nevéhez. Pentti Lahti az egyik legsokoldalúbb és legtapasztaltabb finn jazz-szaxofonos.
1975 óta játszik az UMO Jazz Orchestra-ban, melynek alapítója is, 1983-ban megkapta a Finn
Jazzszövetség Yrjö-díját.
A belépés ingyenes, a műsorfüzet helyszíni megvásárlásával (5 euró) lehet hozzájárulni a fellépő
művészek tiszteletdíjához.
További információ hamarosan: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/

EGYÉB
Művészetek éjszakája a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, VIII.25.
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ hagyományosam sokszínű programot kínál a
Művészetek Éjszakájának napján. Az idei rendezvényre 17 órától 19 óráig kerül sor, amelyen ismét
több művészeti ág képviselői szerepelnek, Finnországban élő magyar, illetve Magyarországhoz
szorosan kapcsolódó finn művészek részvételével. Különböző zenei produkciók, néptánc-előadás, és
Kelle Antal Personal Abstractions című, képzőművészetet, játékot és tudományt összekötő
kiállítása. Az est során többek között fellép Gálfi Irénke, Botond és István (néptánc), Virva Garam
(zongora), Kozma Dávid (performansz), Mervi Myllyoja (hegedű), Oszaczky Katalin (zongora), Süle
László (zongora) és Takács Zoltán (hegedű).
A belépés ingyenes, részletesebb program hamarosan.
További információ: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/ty_tapahtuma/unkarilainen-taiteiden-yo2/?ep=bd0efb6b75b7bfe14f242a52705ba315&gform_post_id=14717

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki, tel. +358 (0)9 6229 460
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi, www.helsinki.balassiintezet.hu

A Let it be! designstúdió analogikus játékokat mutat az MKTK-ban, IX.11.
A budapesti Let it be! designstúdió analogikus LOGIDEEZ-játékaival IX.11-én, vasárnap 10–16 között
ismerkedhet meg a közönség a Magyar Kulturális és Tudományos Központban. A LOGIDEEZ-játékok
betonöntvények, amelyek egyaránt alkalmasak agytornára, kikapcsolódásra, a motorikus készségek
fejlesztésére és lakberendezésre is. Próbáld ki logikai képességeidet és javítsd háromdimenziós
gondolkodásodat! A termékeket egyik alkotójuk, Lakos Dániel ismerteti részletesebben a 11:00 és
15:00 órakor kezdődő angol nyelvű bemutatókon.
Az esemény a Helsinki Design Week része:
http://www.helsinkidesignweek.com/programme/logideez-analogue-games-for-digital-mindspuzzle-out-your-creativity/?lang=en
További információ: http://www.logideez.com

Richly Gábor A téli háború és Magyarország című előadása Lahtiban, IX.28.
Richly Gábor, a Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatója IX.28-án 18 órai kezdettel A
téli háború és Magyarország címmel tart előadást a Lahti Városi Könyvtárban (Kirkkokatu 31.). Bár a
téli háború alatt az egész világ szimpatizált Finnországgal, kevés államból érkezett olyan mértékű
segítség, mint Magyarországról: önkéntes zászlóalj, hadianyag és humanitárius adományok a Finn
Vöröskereszt számára. Emellett a hazai Finnország-kép is jelentősen megváltozott a téli háború
hatására: a sokáig vitatott „halszagú rokonság” egyszeriben felértékelődött, Suomi a kortársak
számára szebb jövő ígéretét hordozó mintává, követendő példává vált.
A rendezvény része a Lahtiban rendezett őszi magyar kulturális heteknek.
A belépés ingyenes.

Örömmel fogadunk információkat Finnországban megrendezésre kerülő, a magyar kultúrával
kapcsolatos eseményekről.
Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, ill. lemondani azt, írjon intézeti címünkre:
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi
Legfrissebb információink az intézeti honlapon: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/
és facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/pages/Unkarin-kulttuuri-ja-tiedekeskusMagyar-Kultur%C3%A1lis-%C3%A9s-Tudom%C3%A1nyos-K%C3%B6zpont/288232061849?fref=ts
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