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Rabóczky Judit: Vasmacskák a galleria U-ban V.27.– VI.22. és VIII.1−9.
Rabóczky Judit Rita fiatal szobrászművész Magyarországon és külföldön is jelentős sikereket ért el.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán végzett 2007-ben, alkotásait ezt követően
magán- és közgyűjtemények egyaránt megvásárolták. A Vasmacskák című kiállítás anyaga
áttekintést nyújt a művész eddigi pályájáról. Rabóczky fémdarabokat, vasat, acélt, drótokat,
vezetékeket és kábeleket hegeszt, csavar és hajlít. Szeszélyes és mókás alkotásokat hoz létre,
amelyek energiát, szenvedélyt, lelkesedést és aktív életörömöt sugároznak. A művész nagy
figyelmet fordít a részletekre, a szobor pozíciójára, formáira és íveire.
További információ: http://juditraboczky.wix.com/juditraboczky

Kelle Antal – ArtFormer: Personal Abstractions a galleria U-ban, VIII.16−IX.16.
Kelle Antal Personal Abstractions című kiállítása a jyväskyläi, augusztus 9. és 13. között
megrendezésre kerülő Bridges Finland 2016 konferenciához kapcsolódik. A Bridges a világ
legnagyobb interdiszciplináris konferenciája, melynek témájául a matematika és a művészet szolgál.
Kelle ArtFormer-nek 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 a velencei biennálé magyar pavilonjában Kelle
művészete is helyet kapott. Munkáiról a legátfogóbb képet Kelle saját honlapja adja:
http://www.artformer.com/index_eng.php
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A kiállításhoz kapcsolódó események a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, VIII.16.
VIII. 16-án a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) Kelle
Antal kiállításának megnyitója mellett egy szimpóziumra és egy előadásra is sor kerül.
14.00–17.00 Learning Sciences through the Arts? Learning Arts through the Sciences?
Tudományos szimpózium, melyen részt vesznek finn matematikusok, művészek és a nemzetközi
Kids Inspiring Kids in Science projekt résztvevői. A szimpóziumot Fenyvesi Kristóf, a Jyväskylä-i
Egyetem STEAM-oktatásban részt vevő kutatója vezeti.
17.00 Kelle Antal 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. Pyramids resemble solids in the
mathematical sense the best, however, they have a different surface as we would expect in
geometry because of the technical steps of the construction. That is, they are not solid-bordered
concrete flats. Excited by this fact, I tried to turn this thinking and process the other way around.”
(Kelle Antal)
További információ a konferenciáról:
http://bridgesmathart.org/uploads/BridgesFinland2016Invitation.pdf

KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Pro Finlandia – Finnország útja a függetlenséghez Németország, Nagy-Britannia, Ausztria
és Magyarország szempontjából a Finn Nemzeti Levéltárban, 2015.XII.10–2016.VI.17.
A Finnország függetlenségéhez vezető utat bemutató Pro Finlandia kiállítássorozat második része
2016 júniusáig látható a Finn Nemzeti Levéltárban (Rauhankatu 17). A kiállítás egy négy kiállításból
álló sorozat második része, amely bemutatja, milyennek látták Európában Finnországot, a finneket
és a finn törekvéseket a függetlenség elnyerése előtti évtizedekben, valamint a független
Finnország első éveiben. A kiállítás-sorozat a Finnország függetlenségét ünneplő Suomi 100
centenáriumi projekthez kapcsolódik.
További
információ:
http://www.arkisto.fi/news/1649/55/Pro-Finlandia-Suomen-tieitsenaeisyyteen-Naekoekulma-Saksa-Iso-Britannia-Itaevalta-ja-Unkari-Kansallisarkisto

A téli háború magyar önkéntesei című kiállítás Mikkeliben, I.27–VIII.31.
A téli háború magyar önkéntesei című kiállítás Helsinki után idén 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 miért mentek ezek
a magyar katonák oly messzire hazájuktól, miket tapasztaltak Finnországban, és milyen emlékeik
vannak róluk a finneknek.
A Jalkaväkimuseo I.1–V.31-ig szerdától vasárnapig 11–16 óráig tart nyitva, más időpontokban
megrendelésre, VI.1–VIII.31-ig minden nap 10–17 óráig, kivéve VI.24–26.
Jegyárak: felnőttek 8€, nyugdíjasok 4€, diákok 4€.
További információ: http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/ket-torteneti-kiallitas-mikkeliben/
http://www.jalkavakimuseo.fi
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A Makovecz Imre templomai című kiállítás a rekolai templomban, Vantaa-ban V.23–
VI.13-ig és a lahti Ristinkirkkoban VIII.15−28-ig
A fotókiállítás V.23−VI.13-ig a rekolai Szent András templomban (Kustaantie 22, Vantaa),
VIII.15−28-ig pedig a lahti Ristinkirkkoban (Kirkkokatu 4, Lahti) tekinthető meg. Makovecz Imre az
organikus építészet legjelentősebb képviselője, sajátos formanyelvet alakított ki. A kiállításon Máté
Gábor fotói és Makovecz Imre rajzai láthatók. A kiállítást korábban Helsinkiben a galleria U-ban,
Porvooban (Gammelbacka seurakuntakeskus), Tamperében (Kaleva templom) és Mikkeliben
(Mikkelin seurakuntakeskus) tekinthette meg a közönség.
További
információ:
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/makovecz-imre-templomaivantaaban/

Luostarinen Éva: Fények és árnyak a Galleria Annában, V.30−VI.17.
A Sello könyvtárának 2. emeletén (Leppävaarankatu 9, Espoo) Luostarinen Éva 2009 és 2016 közötti
festményeit tekintheti meg a közönség. Luostarinen 2001 óta tart kiállításokat Finnországban és
Magyarországon. „A festési ösztön úgy tört ki belőlem, mint egy tűzhányó, az elején éjjel-nappal
festenem kellett. Az első ecsetvonástól kezdve magával ragadott a festészet. Új tartalmat hozott az
életembe. Most teljesen másképpen nézem a világot, a színek és a formák folyamatosan
elbűvölnek”.
További információ: http://evaluostarinen.com

Orosz István és Szilassi Lajos: Vivid Spirit a Soihtu Kiállítóközpontban, VIII.9–IX.30.
A Vivid Spirit egy matematikus és egy grafikus közös kiállítása, melynek kurátora Fenyvesi Kristóf, a
Jyväskyläi Egyetem munkatársa. A kiállítás a Soihtu Kiállítóközpontban (a Jyväskyläi Egyetem
kampusza, Seminaarinmäki, S épület) VIII.9−IX.30-ig látható. 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 László (1942) matematikus, fő területe a geometria. A Szilassi-poliéder, mely egy toroidális
poliéder, felfedezője nevét viseli a geometriában. 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

Csete Örs: 1956-os arcok és sorsok ‒ magyarok és finnek című fotókiállítása a
Sibeliustaloban, Lahtiban, VIII.16−26.
Helsinki, Tampere és Forssa után Csete Örs kiállítását Lahtiban (Ankkurikatu 7) is megtekintheti a
közönség, a Sibeliustalo Puusepänverstas termében. Csete Örs fényképész a rendszerváltás után
kezdte fényképezni az egykori ötvenhatos budapesti fegyvereseket, s amíg fotózott,
beszélgetésüket rögzítette. Majdnem kétszáz forradalmárról és halálraítélt személyről készített
hang- és videó felvételeket. A mostani kiállítás révén 15 fegyveres és halálraítélt 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 jöttek létre. Ezek az interjúk olyan finneket
céloztak meg, akik a nehéz időkben aktívan Magyarország mellett álltak. A belépés ingyenes.
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FILM
A Hideg napok az Orion moziban, VI.14. és VI.17.
A Hideg napok az Orion moziban (Eerikinkatu 15.), VI.14-én 17 órakor és VI.17-én 19 órakor. 1942ben a magyar hadsereg tisztjei razziát rendeltek el Bácskában, melynek eredményeként kétezerötszáz szerbet és nyolcszáz zsidót öltek meg. A Duna jegén robbantott lékben, ahová az áldozatokat
lőtték, háromezer-háromszáz ember tűnt el nyomtalanul. A vérengzés négy résztvevője közös
cellában várja ítéletét, és felidézi az öt évvel azelőtti rettenetes „hideg napokat”.
Rendező: Cseres Tibor regénye nyomán Kovács András
Forgatókönyv: Kovács András és Cseres Tibor
Jegyek: https://kavi.fi/fi/ohjelmisto/lipunmyynti

Sodankyläi Filmfesztivál, VI.15–19.
A Sodankyläi Filmfesztiválon 1960-as évek utáni magyar filmklasszikusokat láthat a közönség. A
minisorozatban megtekinthető többek között a minden idők legjobb 12 magyar filmje közé
választott Szindbád (Huszárik Zoltán, 1971) és a Kis Valentínó (Jeles András). Jeles fia a nemrég
Oscar-díjjal kitüntetett Nemes László, akitől a Türelem (2007) című filmet vetítik. A sorozat
negyedik gyöngyszeme Erdőss Pál Adj király katonát (1983) című filmje. A filmeket Horváth György
mutatja be, aki 1993 óta a Titanic Filmfesztivál vezetője. A fesztivál részben Jeles András Kis
Valentínója iránti tiszteletből kapta nevét. 1983−1993-ig Horváth a Magyar Nemzeti Filmarchívum
terjesztési igazgatója volt.
Sodankyläben az alábbi filmeket mutatják be:
Szindbád, 1971, Huszárik Zoltán. A haldokló Szindbád a múlton mereng − mindenekelő a nőkön,
akit szeretett, akik nemcsak más társadalmi osztályokat képviseltek, hanem a nőiesség, a szerelem
és a szenvedély más-más formáit.
A kis Valentinó, 1979, Jeles András. Egy napon a húszéves László úgy dönt, hogy nem postázza el a
rábízott jelentős pénzküldeményt. Nem tér vissza munkahelyére, hanem a pénzzel zsebében
nekiindul a világnak. Két kézzel szórja a pénzt, hogy részese lehessen mindannak, amiből pénzszűke
miatt kimaradt. De mi történik a nap végén?
Türelem, 2007, Nemes László. Rövidfilm, A kis Valentínó előtt kerül bemutatásra. Egy titkárnőkinézetű hölgy bejön az irodába, leül, dolgozik az asztalánál, felriad a kintről behallatszó zajra,
odamegy az ablakhoz, hogy kinézzen… és mi történik? Nemes László Saul fia című filmje idén
elnyerte a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díját.
Adj király katonát, 1983, Erdőss Pál. Jutka örökbe fogadott gyermek. 16 évesen elveszíti
nevelőszüleit is, s emiatt Budapestre költözik. Éjszakai műszakban dolgozik, munkásszállón lakik, és
élvezi a szabadságot. Legalábbis az elején.
További információ: http://www.msfilmfestival.fi/index.php/fi-FI/
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IRODALOM
Ugric Slam versmondó előadás a lahti Sibeliustaloban, VI.17.
A Runomaraton VI.17-én Ugric Slam versmondó előadást szervez Lahtiban (Sibeliustalo,
Ankkurikatu 7). Az esemény a Runomaraton 2016, valamint a VII. Finnugor Népek Világkongresszus
kiegészítő programjainak része. Magyarországról, Észtországból, Karéliából, Mariföldről és
Finnországból érkeznek költők az eseményre. A Runomaraton programjában az Ugric Slamen kívül
helyet kap többek között Soile Yli-Mäyry kiállítása, Yumi Fuzuki költő és Hikaru Cho képzőművész, a
Róka és a színek családi táncos mese, a Reval Ensemble – zene Észtországból és Mariföldről, a
Värttinä koncertje, interjúk költőkkel, továbbá különböző workshopok. A program 16 órakor, az
Ugric Slam 20 órakor kezdődik.
Jegyek: 12,50/6,50 €
További információ: http://www.runomaraton.com/tapahtumat/runomaraton-2016/

ZENE ÉS TÁNC
Tom Lumen a XII. Tamperei Gitárfesztiválon VI.4. és VI.10., valamint Espooban VI.5.
Tom Lumen magyar gitárművész kiváló szórakoztató, közönségével kivételesen jó a kapcsolata.
Nemcsak remek szólógitáros: személyes hangvételével és történeteivel magára vonja hallgatói
osztatlan figyelmét. Különleges elektro-akusztikus gitárján, fingerstyle-technikával egy egész
zenekar szólal meg: szólódallam, kísérő, basszus és dob. Műsorában lendületes dalok váltakoznak
romantikus melódiákkal. Saját szerzeményein kívül kedvenc előadóinak – Queen, Nat King Cole,
Beatles, Billy Idol – számait is eljátssza.
VI.4. 21:00 Jazz Bar Paapan Kapakka (Koskikatu 9., Tampere), a belépés ingyenes
VI.5. 17:00 Saunalahden koulu (Brinkinmäentie 1, Espoo). Jegyek a helyszínen készpénzért
válthatók. Felnőttek 15 €, gyerekek (7−16 éves) 10 €, az FME és a helsinki Finn-Magyar Társaság
tagjainak: felnőttek 10 €, gyerekek 6 €. A koncertet az FME (Finnországi Magyarok Egyesülete)
szervezi.
VI.10. 22:00 Ravintola Telakka (Tullikamarin aukio 3, Tampere), jegyek elővételben 16,49 €, a
helyszínen 20 €, a korhatár 18 év.
További információ: http://tgf.fi/ és www.tomlumen.com

Az Alba Regia néptáncegyüttes a Pispalan Sottiisi fesztiválon Tamperében, VI.8−12.
A székesfehérvári Alba Regia néptáncegyüttes több ízben fellép a Tamperében megrendezésre
kerülő Pispalan Sottiisi fesztiválon. A csoport tamperei látogatásával egyben tisztelettel adózik a
Finnországban élő és idén 60 éves Gazdag Bélának, aki 1976 és 1991 között az Alba Regia
vezetőjeként, 1998 és 2000 között pedig művészeti vezetőjeként működött. Gazdag Béla már 30
éve tanít néptáncot Finnországban.
Az Alba Regia néptáncegyüttes előadásai:
VI.8. 18–19.30 „Sottiisi irti!” – Nemzetközi parkkoncert a Laikunlava színpadon (a régi
könyvtárépület parkja), a belépés ingyenes
VI.9. 19–20 A táncmester nyomdokaiban - Gazdag Béla tiszteletére rendezett ünnepi koncert a
Sottiisisali teremben (Tampereen messu- ja urheilukeskus, leonardo, d-halli), jegyek 10/5 €
VI.9. 22.30–00.00 „Yhtä jalkaa” – Nemzetközi táncház a Sottiisisali teremben (Tampereen messu- ja
urheilukeskus, leonardo, d-halli), a táncházba a csütörtök esti koncertekre váltott jegyekkel
lehet belépni
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VI.10. 11.15–11.45 „Hesselikuppilassa” (a Tampereen messu- ja urheilukeskus főaulája), a belépés
ingyenes
VI. 10. 15–16.15 Megnyitó a Laikunlava színpadon (a régi könyvtár parkja), a belépés ingyenes
VI. 11. 13–14 „Tanssiva Sottiisi” a Koskikeskusban, a belépés ingyenes
VI. 11. 22–22.45 Gálaest a Sottiisisali teremben (Tampereen messu- ja urheilukeskus, leonardo, dhalli), belépés esti jeggyel vagy Riemua!-bérlettel
VI. 12. 10–12 Népzenés istentisztelet a tamperei székesegyházban, a belépés ingyenes
További információ: http://www.tanssinriemu.fi/sottiisi/ohjelma/kansainvaliset-esiintyjat/

Schiff András Finnországban, VI.12.
A világhírű magyar zongoraművész, Sir Schiff András június 12-én, vasárnap 19 órai kezdettel
koncertezik Helsinkiben (Musiikkitalo, Mannerheimintie 13 A). Előadásában a következő műveket
hallhatja a közönség: Joseph Haydn: C-dúr zongoraszonáta No. 60, Ludvig van Beethoven: E-dúr
zongoraszonáta No. 30, W.A.Mozart: C-dúr zongoraszonáta No. 16 és Franz Schubert: C-moll
zongoraszonáta (D958).
A finn közönség ismeri és szereti Schiff Andrást. A művész legutóbbi finnországi szólókoncertje óta
mégis közel tíz év telt el, ezért a júniusi koncert kiemelkedő eseménynek tekinthető. Schiff korunk
egyik legnagyobb zongoristája, a világ legjelentősebb koncertpódiumain szerepelt már. Az elmúlt
években főleg a karmesteri munkára és szólókoncertekre koncentrált. Zeneművészi
tevékenységének elismeréseként II. Erzsébet királynő 2014-ben lovaggá ütötte.
Jegyeket a helsinki koncertre a Lippupalvelu árusít.
Jegyárak: 43,50/58,50/68,50€
További információ: https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/sir-andras-schiff

Ruppert István koncertje a kuopiói székesegyházban, VII.28.
Ruppert István professzor (sz. 1954) VII.28-án 20 órakor a kuopiói székesegyházban ad koncertet. A
koncerten német, olasz és magyar orgonára írt gyöngyszemeket hallgat a közönség. A koncert része
a kuopiói székesegyház 200., ünnepi évének alkalmából tartandó zenei sorozatnak. Ruppert a
budapesti Liszt Ferenc Akadémia orgonazenei professzoraként működik, valamint a győri Széchenyi
Egyetem zeneművészeti intézetét vezeti. Számos alkalommal lépett fel orgonaművészként az
Egyesült Államokban, Európában és Japánban. Finnországban korábban már több koncertturnén is
bemutatta gyakorlott játékát.
A belépés ingyenes, programfüzet 10/5€.

Farkas Gábor a BRQ Vantaa Fesztiválon, VIII.13.
A nemzetközileg is nagy elismerésnek örvendő Farkas Gábor zongoraművész 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: 2003-ban elnyerte a New York
Concert Artists & Associates által szervezett verseny fődíját, 2002-ben Liszt Ferenc-díjjal, a
legmagasabb magyar zenei díjjal tüntették ki, 2011-ben jelölték a frankfurti German Piano Awardra, 2009-ben pedig megnyerte a Weimarban megrendezett 63. nemzetközi Liszt zongoraversenyt.
Farkas különleges tehetsége és egyedülálló előadásai Európa- és világszerte elkápráztatják a
közönséget. A főként Liszt Ferenc zenéjével foglalkozó művész ezúttal egy ritka Erard-zongorán
játszik. Farkas legutóbb 2015 őszén lépett fel Finnországban.
Jegyek: https://holvi.com/shop/brq2016/
További információ: http://www.brq.fi/taiteilijat/gabor-farkas
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Balogh Kálmán és Lukács Miklós Helsinkiben, VIII.31.
VIII.31-én 19 órakor a Huvilateltta (Tokoinranta, Eläintarhatie 8, Helsinki) koncertestjét Balogh
Kálmán és Lukács Miklós magyar duó meghökkentően virtuóz és egyben mélyreható
cimbalomcsatája 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 szállítási díjjal együtt 41,50 €-tól kaphatók. A Huvila korhatára 18 év. Kiskorúak nagykorú
felügyeletével léphetnek be.

MAGYAR NYELVŰ RENDEZVÉNY
Finnországban élő magyar kutatók előadás-sorozata az MKTK-ban, VI.3.
A Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Kaisaniemenkatu 10.) magyar nyelvű előadássorozatot szervez, melynek célja a Finnországban élő magyar kutatók és egyetemi oktatók
munkájának megismertetése. A következő előadást VI.3-án 18 órakor Poczai Péter
növénygenetikus, a finn Természettudományi Múzeum kurátora tartja „Afrikai csucsorfélék, mint a
jövő alternatív növényei” címmel. A fekete csucsorfélék elsősorban mérgező vagy gyomnövényként
ismertek, de a Solanum nigrum komplex fajainak (burgonya, paradicsom és padlizsán) a rokonai.
Ezen növények levelei és bogyói fogyaszthatóak, vitaminban és ásványi anyagokban gazdagok.
Több faj genetikai erőforrásként is értékes, mivel felhasználhatók a Solanum fajok rezisztencia
nemesítésében.
Magyar nyelvű előadás, a belépés ingyenes.

EGYÉB
A Finnugor Népek Világkongresszusa Lahtiban, VI.15–17.
A Finnugor Népek VII. Világkongresszusát VI.15–17-ig rendezik Lahtiban (Sibeliustalo, Ankkurikatu
7). A kongresszus fő témája: „Finnugor népek a fenntartható fejlődés felé”. A Világkongresszus
közös fórumot kínál az uráli népek számára a nyelvük és kultúrájuk megőrzésével, élénkítésével
valamint az őshonos és kisebbségi népek jogaival kapcsolatos kérdések megvitatására.
Magyarországot Áder János köztársasági elnök vezetésével 30 fős delegáció képviseli.
További információ: http://lahti2016.fucongress.org/

Művészetek Éjszakája, VIII.25.
A Művészetek Éjszakájának keretében a Magyar Kulturális és Tudományos Központban
hagyományosan sokszínű programokkal találkozhatnak a látogatók. Idén ismét több különböző
művészeti ág képviselteti magát. A meghívott művészek között lesznek Finnországban élő
magyarok és Magyarországgal közeli kulturális kapcsolatban lévő finnek is. Részletesebb program
augusztusban várható.
További információ: http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/ty_tapahtuma/unkarilainen-taiteiden-yo2/?ep=bd0efb6b75b7bfe14f242a52705ba315&gform_post_id=14717
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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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