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KÖRLEVÉL
FME vezetőség: Karancsi Mária (elnök), Gálfi Irén (gazdasszony), Halonen Hajnalka (Tampere), Bálint Beáta (Turku),
Fliszár Krisztina (Magyar Kedd), Székely Balázs (pénztáros), Dávid István (adatbázis), Juhos Botond (magyar-lista)

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje
”Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele,
Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
Néma fülemüle torkát kiáltásra,
Fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
Mert fáradság után dermedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.”
- így indítja Balassi Bálint reneszánsz ihletésű tavasz-himnuszát, a Borivóknak valót, amelyben a pünkösdi időszak fenségességét,
testet-lelket felüdítő, fiatalos lendületet adó voltát emeli ki. A pünkösdi időszak tele van tiszta bizakodással, a megújulás, a
készülődés, a feszítő erő frisseségével, a jelen pillanathoz kötő mámoros érzéssel. Természet és ember egy formán készül a jövőre,
anélkül, hogy bármelyik megrontaná ennek a kivételesen szép állapotnak hangulatát.
Ég, föld, isten - növényi és állati vegetáció körében az ember: az empirikus világ minden jelensége részt kap ebben a tavaszénekben, s utalásként - a transzcendencia is.
Pünkösd a reneszánsz költő versében embert és természetet, égit és földit hoz egymáshoz közel. Igen, hiszen pünkösd nemcsak a
tapasztalati, empirikus világ ünnepe. Ugyan sokan csupán az ünnep ezen dimenzióját érzékelik, értékelik. Pünkösd azonban
magában hordozza a transzcendentális Isten-élményt is. Egyházi ünnepként pünkösd lényege éppen ebben a titokzatos, csodákkal
tele Isten-élményben van.
Az Újszövetség szerint Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás,
szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen
zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk." (Csel
2:1–4)
A magyar katolikusok körében nagy tiszteletnek örvend az ünnep. A csíksomlyói pünkösdi búcsún ma már százezrek vesznek részt.
E nagy tömegben természetesen sokféle hitű, világnézetű, vallású és etnikumú ember keveredik egymással. A mélyen hívő, Istent
kereső, Szűz Anyához imádkozó, őt énekekkel dicsőítő résztvevők tömegét azonban az ünnep hitbeli, lelki, vallásos lényege vonzza.
A sok-sok kilométert gyalogosan megtevő csángók, székelyek és velük együtt sokan mások imádkozva, Mária-himnuszokat énekelve
érkeznek Csíksomlyóra, arra helyre, ahol a magyarok szerint a csodatevő Szűzanya van. Sokan imádkozva virrasztanak azért, hogy a
felkelő napban megláthassák a szentlelket, az isteni csodát.
Azt mondják, sokrétegű ez az ünnep: keresztény elemeket, pogány hitrendszer elemeit finoman vegyítő, hitet, reményt adó, lelket
frissítő és erősítő nagy nap. Titka az Isten-ember-természet szoros kapcsolatában, harmonikus egységében rejlik.
A tavaszi ünnepkör részeként a Balassi tavasz-himnuszának sorait parafrazálva pünkösd gyönyörű ideje egészséget, megújulást, új
erőt ad a testben- lélekben megfáradt embernek.
Világnézetünk, hitünk szerint ünnepeljük meg hát ezt a szép ünnepet! Megéri.
(Richter Zsófia)
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Megújult az FME
A Finnországi Magyarok Egyesülete idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját. A tagság és a finnországi magyarok változó
igényeihez igazodva az egyesület idén, történetében másodszor megújult. Januári közgyűlésünkön a vezetőség részben kicserélődött,
az eddigi sikeres állandó programokon (pl. farsang, GGP) kívül számos új programot valósítottunk meg és tervezünk ebben az évben.
A megvalósult programokról a Visszatekintőben olvashattok. A tervezett programjainkat folyamatosan közzétesszük honlapunkon
(www.magyarutca.org), illetve a különféle levelezési listákon, elsősorban a magyar-listán. Erre a magyar-lista@magyarutca.org
címre küldött rövid bemutatkozó levéllel lehet feliratkozni.
Az egyesület önálló programjain kívül a korábban megszokottnál szorosabban együttműködünk az itt élő magyarok egyéb
egyesületeivel és csoportjaival (pl Bóbita, táncház, Magyar Kedd), illetve a magyar gyülekezetekkel. Arra törekszünk, hogy
programjainkkal meg tudjuk szólítani azokat is, akik eddig nem érdeklődtek az FME iránt. Az is célunk, hogy a Helsinkiben,
Espooban, illetve Tamperében élő magyarokon kívül más városokban élőket is elérjük, részben programokkal (elsősorban a
Turkuban élőket), részben a több év szünet után újrainduló körlevéllel.
A fővárosi programjaink jelentős részét a Magyar Kulturális és Tudományos Intézettel (MKTK) közösen szervezzük tavaly ősz óta.
Magyarország, illetve a magyar állam is támogatja egyesületünket, részben a több éve rendszeres, pályázati úton elnyerhető
támogatással, részben egy különleges, új kezdeményezéssel. Berecz Kata, a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa e hó elején
érkezett Finnországba összesen 5 hónapra, hogy segítséget nyújtson a magyar nyelvű oktatásban, illetve az itt élő magyarok
(elsősorban az FME) ifjúsági és gyermek programjainak szervezésében és lebonyolításában.
Bővebb információ az egyesületünk honlapján: www.magyarutca.org/Magunkról.
(Karancsi Mária)

Különleges helyek Finnországban - Tervezett kirándulások 2013-ban
1.rész: Askola, „hiidenkirnut” avagy a manók köpüjei
Akik repülőgéppel érkeztek nyáron Finnországba, megcsodálhatták fentről a páratlan zöld
színben pompázó erdőket, a csillogó tavakat. Sajnos az ország nagy részén nincsenek hegyek,
de még dombok sem. Így a túrázások alkalmával az erdőben (legalábbis délen) nem tárulhat
elénk olyan táj, mintha a Kárpátok valamelyik hegycsúcsáról tekintenénk alá.
Talán épp ezért lenyűgöző a finn természet, mert más, különböző, mint a megszokott sudár
bükkerdős tájaink. Itt a fenyő és a nyír a honos, sokkal lassabban nőnek a fák, de annál
tömöttebbek és energiadúsabbak. Valamikor ezt az országot gleccserek szántották keresztülkasul, magukkal szállítva a hordalékköveket, amelyek most ott fekszenek az erdők talajában.
A természetben mozgó ember előbb-utóbb rájön magától, hogy megfelelő lábbeli és öltözet
nélkül nem is lehet igazán élvezni a természetet. A lábra még nyáron is a legmegfelelőbb a
könnyű bakancs, ami a bokát is védi. A ruházat legyen az időjárásnak megfelelő, de ne túl bő,
hogy minden ágba beleakadjon... Mivel a friss levegő mindenkinek meghozza az étvágyát,
ezért jó, ha van a hátizsákban egy kis harapnivaló és innivaló. Az országban kiépített tűzrakóhelyek vannak, készen fölvágott fával. Az erdőkben a közlekedés az ösvényeken ajánlott, nem
mintha az eltévedés veszélye fenyegetné a vándort, hanem mert a csalóka mohás talaj veszélyes réseket rejteget. Egy óvatlan
pillanatban a bokánk kimehet a helyéről és jó, ha ennyivel megússzuk...
Talán ezzel a bevezetővel neki is vághatunk az első túránknak. A célpont az askolai híres sziklaüregek, Helsinki központjától kb. 100
km-re. Busszal is megközelíthető, de ajánlott személyautóval menni, a jobb időkihasználás miatt. Résztvevők száma gyakorlatilag
korlátlan (autó függvénye). Gyerekek is részt vehetnek szigorú szülői felügyelet mellett (enélkül könnyen beleeshetnek valamelyik
több méter mély sziklagödörbe), nincs korhatár.
Időpont: május vége-június eleje (jún. 15-ig) egy napos hétvégén, szombaton. Indulás a kelet-helsinki Ikea udvarából nagy
valószínűséggel de. 11-kor.
A túra konkrét időpontját a magyar-listán fogjuk meghirdetni májusban.
(Gálfi István)
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Visszatekintő
2012. Szeptember 23-23: Népviselet és néptáncbemutató
Rimóczi Hajnalka és László népviselet és néptánc bemutatója volt szeptember 22-én
Espooban, kb 50 fő (magyarok és finnek) részvételével, majd másnap Tamperében. A
finnországi magyarok először hallhattak a magyar népviseletekről, hozzáértő és
elhivatott népviselet-készítők tolmácsolásában, sokféle tájegység viseleteivel a
háttérben. Az ezután bemutatott szatmári és somogyi táncok alapjait az érdeklődők
kipróbálhatták, pihenésként népdalokat tanultunk.

December 7: Őshonos kisebbségek jogállása az EU tagországaiban, Üdvözlet Palócországból
A szlovákiai, felvidéki Pro Kalondiensis Polgári Társulás a „Nyugat-Európa KeletEurópáért” c. európai partnerségi hálózati programjának részeként látogatott el
Finnországba. Napközben előadások voltak a finnországi kisebbségekről, melyet este
fergeteges műsor követett, Palócföld sokrétű kulturája és népművészete mutatkozott
be a zsúfolásig telt Magyar Kulturális és Tudományos Központban.

2013. Január 19: Választási közgyűlés
Az FME tisztújító közgyűlésén, az MKTK-ban értékeltük az egyesület elmúlt évekbeli tevékenységét, majd tiszteletbeli tagok
választása után megújult a vezetőség.
Február 9: Jégfal-mászás
A természetjárással, sporttal kapcsolatos első programunk a jégfalmászás-bemutató
volt. Az eszközök és a mászás technikájának bemutása után a vállakozó kedvűek
kipróbálhatták, fel tudnak-e jutni a jégfalra.

Február 16: Farsangi bál
Egyesületünk hagyományos farsangi bálját idén is népzenével és néptánccal
fűszereztük. A gyimesi és moldvai táncokat erdélyi tánctanároktól, élőzenés kísérettel
tanulhattuk. Emellett helyet kapott a programban jelmezverseny, népviselet bemutató,
tombola és vacsora is.
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Március 10: Szimpátiatüntetés Székelyföld autonómiájáért
E napon Marosvásárhelyen pártoktól független, össznemzeti tüntetés volt Székelyföld
autonómiájáért. A tüntetéshez a világ több országában csatlakoztak a magyarok, így
egyesületünk is. Kb 40-en gyűltünk össze a kemény hideg ellenére, transparensekkel
és zászlókkal felszerelkezve, többen népviseletben, felnőttek, gyerekek, magyarok és
finnek egyaránt. A tüntetés-sorozatról készült Duna TV-s és egyéb tudósításokban is
helyet kaptak a rólunk szóló hírek.

Március 24-26: "egy falatnyi Erdély" kiállítás
Március folyamán az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány vándorkiállítása
Németországtól Hollandián és Svédországon keresztül sok magyarlakta városba jutott
el, végül Finnországban zárult a sorozat. Helsinkiben, Turkuban és Tamperében
egyaránt láthattunk „egy falatnyi Erdélyt”, benne sok-sok kincset, képzőművészettől
és irodalomtól az animációs filmig.

Március 30: Húsvéti tojásfestés
A húsvéti ünneplés a hagyományoknak megfelelően hímestojás-készítéssel kezdődött
nagyszombaton, Espooban. A Bóbita és az FME közös programjára gyerekek, felnőttek, lányok,
asszonyok, anyukák és apukák egyaránt jöttek. Sokféle technikával készültek a szebbnél-szebb
hímes tojások és papír tojástartók, míg a legkisebbek egy másik helyszínen ismerkedtek a
tojásfestés alapjaival.

Április 13: Szavalódélután a költészet napja alkalmából
A költészet napját közel 50 magyar gyerek által előadott versekkel ünnepeltük, e
körlevél megjelenésének napján. A Magyar Kulturális és Tudományos Központtal
közösen szervezett eseményre Espoo, Tampere, Vantaa és Helsinki magyar
tanulócsoportjaiból érkeztek gyerekek, 5 évestől 16 évesig. A bátor szavalókat az
FME és az MKTK ajándékkönyvekkel és finomságokkal várta. A program Kaszás
Ági színésznő meglepetésprogramjával zárult.

A fenti és más programokról képes-videós beszámolók honlapunkon (www.magyarutca.org), a Visszatekintő oldalon láthatók.

Kedves Olvasónk!
Körlevelünk e száma különleges, mivel igyekszünk azt az FME tagjain kívül minél több finnországi magyarhoz eljuttatni.
A nyáron megjelenő következő számunkkal viszont visszatérünk a „rendes kerékvágásba”, azaz csak az FME tagjaihoz juttatjuk el, a
körlevél korábbi gyakorlata szerint.
Ha szeretnéd támogatni egyesületünket és programjait, valamint szeretnéd olvasni következő körleveleinket is, kérünk, lépj
be tagjaink közé!
Tagdíjad a következő számlaszámra fizetheted:
101130-220003 NORDEA (IBAN számlaszám: FI5010113000220003).
Befizetésnél feltétlen írd be a neved az üzenőmezőbe, hogy tudjunk azonosítani.
Évi tagdíjunk a Nagy-Helsinki területén (azaz Helsinki, Espoo, Vantaa) lakóknak 20€ / család, egyetemistáknak, diákoknak 10€,
míg az ország más vidékein lakók tagdíja 15€ / család.
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