
 

 

Maaliskuu Järvenpäässä on unkarilainen! 
 

Järvenpään ja Vácin ystävyyskaupunkisuhde solmittiin 1984 ja tästä syystä Unkarin 

kansallispäivän juhlaa vietetään Järvenpäässä. Tapahtumia on runsaasti ja toivomme, 

että pääset osallistumaan mahdollisimman moneen tilaisuuteen. 
 
Liitteenä on tiedote tapahtumista ja ne löytyvät lisätietoineen myös ovat kaupungin 
kotisivulta www.jarvenpaa.fi/unkarinjuhlat  
http://www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/sivu.tmpl?sivu_id=7130; 

Tervetuloa valokuvanäyttelyn avajaisiin maanantaina 10.3. klo 18! 

Liitteenä ovat myös kutsut heille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, 
talousseminaariin ja pääjuhlaan, jossa kirkkaana tähtenä on maailmanmusiikin tunnetuin 
unkarilaislaulaja Márta Sebestyén. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Järvenpää Vácissa  
Kesäkuussa 2014 (avajaiset pe 13.6.2014) Järvenpää esittäytyy ystävyyskaupungissamme 
monin tavoin. Mukaan on lähdössä mm. Järvenpään Mieslaulajat Ajattomat, Keskisen 
Uudenmaan musiikkiopisto, Järvenpään taideseura, Kansantanssijat ja Järvenpään teatteri.  
 
Kotisivullamme www.suomiunkari.fi/osastot/jarvenpaa ovat osastomme tiedotteet ja jäsenkirjeet ja esim. 
matkakertomuksia. 
 
Jos haluat jäsenkirjeet ja viimehetken muistutukset sähköpostitse, ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille 
(merja.lehtonen(at)kolumbus.fi). 
 

 
Järvenpään Suomi-Unkari Seura ry 
pj. Heli Alaja,  Katrillipolku 25 A  04420 Järvenpää, 050-5915495 heli.alaja(at)gmail.com 
siht. Merja Lehtonen, Pöytäalhonkuja 6 A 11  04410 Järvenpää, 040-7083054, 
merja.lehtonen(at)kolumbus.fi 

 

Järvenpään Suomi-Unkari Seura ry:n 

VUOSIKOKOUS 

pidetään maanantaina 17.3.2014 klo 20 

Myllytien nuorisotilassa, Myllytie 3 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!   Hallitus 

 

http://www.jarvenpaa.fi/unkarinjuhlat
http://www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/sivu.tmpl?sivu_id=7130
http://www.suomiunkari.fi/osastot/jarvenpaa
mailto:merja.lehtonen@kolumbus.fi


Unkarilaista kulttuuria Järvenpäässä keväällä 2014 

Järvenpään ja Unkarin Vácin ystävyyskaupunkiyhteistyö täyttää 30 vuotta vuonna 
2014. Juhlavuoden kunniaksi unkarilainen kulttuuri esittäytyy Järvenpäässä kevään 
aikana!    
 

László Hatházi - Under Construction Järvenpään taidemuseossa 20.2. - 1.6. 
László Hatházi (s. 1978) kuvaa tuotannossaan muuan muassa urbaaneja, hylättyjä tiloja, flooraa 
sekä keinotekoisuutta. 
Non-stop sanasuunnistusta la 15.3. klo 10 - 17, ohjatut suunnistukset klo 12 ja 15 - tule etsimään ja 
tunnistamaan näyttelystä sukulaiskielen sanoja! 
Taidemuseo avoinna ke - su klo 10 - 17, pääsymaksu 5/4/2 €.  
 
Valokuvia Vácista Järvenpää-talon Galleria Järnätissä 10. - 16.3. 
Tunnelmia Järvenpään ystävyyskaupungista. Vapaa pääsy! 
 
Mikropódium-nukketeatteri: Stop ti 11.3. klo 11 ja 18 Järvenpään kirjaston Tyyni Tuulio -salissa 
Mikropódium on András Lénártin yhden hengen nukketeatteri. Koko esitys, nukkeineen ja näyttämöineen, mahtuu 
matkalaukkuun. Kun matkalaukku avautuu, yleisö voi valmistautua ihmeeseen. Hyvin elävästi liikkuvat nuket esittävät 
tarinansa, tunteensa ja tunnelmansa ilman puhetta. Ulkopuolelta katsottuna kaikki on pienen pientä, mutta esityksen 
vaikutus on suuri. Sopii kaikenikäisille. Vapaa pääsy!  

 
Unkarilaista nykyproosaa - nobelisti Kertész ja muita lukuvinkkejä ke 12.3. klo 18 Järvenpään 
kirjaston Tyyni Tuulio -salissa 
Unkarilainen kirjallisuus on jäänyt Suomessa melko tuntemattomaksi. Löytämistään odottaa kuitenkin koko joukko 
suomennettuja unkarilaisia teoksia, niin klassikkoja kuin nykykirjallisuuttakin. Luennoitsijana FM Anna Tarvainen. 
Vapaa pääsy! Tutustu myös kirjaston aiheeseen liittyvään aineistonäyttelyyn. 
 
Unkarin kansallispäivän juhla to 13.3. klo 19 Järvenpää-talon Sibelius-
salissa 
Kansallispäivän juhlan alussa kuullaan Unkarin valtion ja Järvenpään kaupungin 
tervehdykset. Juhlan pääesiintyjäksi saapuu laulaja, kansanmuusikko Márta Sebestyén 
nelihenkisine yhtyeineen. Laajalti ympäri maailmaa konsertoinut Márta tunnetaan erityisesti 
yhdeksän Oscaria voittaneen Englantilainen potilas -elokuvan musiikista. Hänet on nimetty 
Unkarin Taideakatemian kunniajäseneksi ja Unkarin Kulttuurilähettilääksi ansioistaan 
unkarilaisen kulttuurin levittämisessä ja esilletuomisessa. 
Maksuttomat liput (Lippupisteen palvelupalkkio 2 € / lippu, enintään 4 lippua / asiakas) 
Järvenpää-talon lipunmyynnistä, Lippupisteen myyntipisteistä sekä ovelta tuntia ennen 
juhlan alkua, mikäli lippuja on jäljellä. 

 
Unkarilaisia elokuvia Kunnankinossa Studio 123:ssa 
I Love Budapest ke 19.3. klo 20  
Àgnes Inczen ohjaama elokuva vuodelta 2000. 1 t 25 min. Englanninkielinen tekstitys. Vapaa pääsy! 
Prinsessa ke 26.3. klo 20 

Pál Erdössin ohjaama klassikko vuodelta 1983. 1 t 53 min. Suomenkielinen tekstitys. Vapaa pääsy!   
 
 
Kuvat 
László Hatházi: Vihreä huone / Green Room, 2011, emali kankaalle, 200 x 200 cm (kuva László Hatházi) 
Márta Sebestyén (kuva László Perger) 

http://www.jarvenpaa.fi/--J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n_Taidemuseo--/sivu.tmpl?sivu_id=506
http://www.jarvenpaa.fi/kalenteri/show.tmpl?id=662;sivu_id=5800
http://www.jarvenpaa.fi/--N%C3%A4yttelyt--/sivu.tmpl?sivu_id=160
http://www.jarvenpaa.fi/--Kirjasto-_ja_tietopalvelut--/index.tmpl?sivu_id=36
http://www.jarvenpaa.fi/--Kirjasto-_ja_tietopalvelut--/index.tmpl?sivu_id=36
http://www.jarvenpaa.fi/--Kirjasto-_ja_tietopalvelut--/index.tmpl?sivu_id=36
http://www.jarvenpaatalo.fi/
http://www.martasebestyen.com/?lang=en
http://www.lippu.fi/Lippuja-unkarin-kansallispaeivaen-juhla.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1136795&xtcr=3&xtmc=J_auml%3Brvenp_auml%3B_auml%3B-talo&xtnp=1
http://www.jarvenpaa.fi/--Elokuvat--/sivu.tmpl?sivu_id=155

