
Unkarin juhlaa ja arkea Järvenpäässä 

 

Järvenpään Suomi-Unkari Seuralla kuluva vuosi  on ollut todella työntäyteistä aikaa, vaikka syyskausi on 

vasta alullaan. Tasan 30 vuotta sitten solmivat Järvenpään ja Vácin kaupungit ystävyyskaupunkisopimuksen. 

Aikanaan silloisella Suomi-Unkari Seuran Järvenpään osastolla oli oma roolinsa sopimuksen syntymiseen ja 

menneiden 30 vuoden aikana yhteistyö Järvenpään kaupungin ja Seuran kesken on ollut aktiivista ja 

hedelmällistä.  

 Unkarin suurlähetystöllä ja Järvenpään kaupungilla oli oiva tilaisuus juhlia toiminnan tasavuosia ja  järjestää  

maaliskuun 15. päivän olevan Unkarin kansallispäivän tapahtumat Järvenpäässä torstaina 13.3.204. Samalla 

viikolla Järvenpää-talon näyttelytilassa avattiin Vácin kirjastonjohtaja Mándli Gyulan kokoama Vácia 

koskeva  valokuvanäyttely, unkarilainen nukketeatterin esitykset niin aikuisille kuin päiväkodeillekin vetivät 

runsaasti yleisöä,  kirjastossa oli Unkarin nykyproosaa  käsitellyt yleisötilaisuus, elokuvateatterissa esitettiin 

unkarilaisia filmejä ja Järvenpään taidemuseossa oli Hatházi Lászlón teoksia näytteillä .  Varsinaisen 

juhlapäivän avasi Unkarin taloutta ja kulttuuria käsitellyt seminaari lukuisine esitelmineen ja virallisine 

puheenvuoroineen.  Itse pääjuhla pidettiin Järvenpää-talon täpötäydessä  Sibelius-salissa, jossa  esiintyi 

”Unkarin lahjana Järvenpäälle” maailmankuulu Sebestyen Mártan kansanmusiikkiyhtyeineen. Juhlapäivä 

päättyi kaupungin ja suurlähetystön järjestämään vastaanottoon kirjaston alakerrassa olevan taidemuseon 

tiloissa.   

Ystävyyskaupunkien 30-vuotista toimintaa juhlittiin uudelleen tasan kolme kuukautta myöhemmin eli  

perjantaina 13.6. Vácissa.  Järvenpään Suomi-Unkari Seura  aktivoi  jo pari vuotta aikaisemmin 

järvenpääläisiä yhteisöjä osallistumaan tuleviin tapahtumiin Unkarissa. Tässä tehtävässä onnistuttiin 

erinomaisesti ja haasteen ottivat vastaan Järvenpään Mieslaulajien seniorikuoro Ajattomat,  kansantanssi-

ryhmä Sirpakat, Järvenpään Teatterin nuorten ryhmä sekä joukko seuran jäseniä.! Samaan aikaan avattiin 

Järvenpään Taideseuran näyttely Vácin kulttuuritalossa.  Järvenpään kaupungin virallisten edustajien lisäksi 

myös Järvenpään luterilainen seurakunta osallistui Vácin tapahtumiin.  Lopulta osanottajia Järvenpäästä oli  

Vácissa oli yli 80 henkilöä! Perjantai-illan pääjuhlassa pääsivät kaikki esiintyjäryhmät esittämään omat 

ohjelmansa ja viikonlopun aikana esiintymisiä oli niin Vácin kirkossa kuin kadullakin. 

Arkistakin aherrusta on Järvenpään Suomi-Unkari Seuralla kaiken juhlatapahtumien ohessa. Seuralla oli 

perinteiseen tapaan oma esittelypöytä Järvenpää-päivän tapahtumissa äitienpäivän aattona toukokuun 10. 

päivänä ja Seura esitteli myös toimintaansa Järvenpään kaupungin harrastemessuilla elokuun 23. päivänä. 

Seuraava yleisölle tarkoitettu tapahtuma on lokakuun 15. päivänä, jolloin Unkarin suurlähetystön 

lähetystöneuvos György  Urkuti on lupautunut kertomaan ajankohtaisista asioista tämän päivän Unkarissa. 
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