A Kalevala Baráti Kör elnökségi tagságára jelöltek – 2015 ősz
dr. Bába Laura (34 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Az ELTÉ-n végeztem finn és angol szakon, majd kortárs finn ifjúsági irodalomból
írott doktori disszertációmat is ott védtem meg 2012-ben. 2009 őszétől
tanársegédként oktatok a finn irodalomhoz, kultúrához kapcsolódó tantárgyakat az
ELTE Finnugor Tanszékén. Műfordítóként is foglalkozom a finn irodalommal, eddig
20 kötet jelent meg a fordításomban. A Kalevala Baráti Körnek 2006 óta vagyok
tagja, az elnökség munkájában 2009 óta veszek részt. A kör Facebook-oldalán
aktuális eseményekre reagáló bejegyzésekkel szoktam jelentkezni. Újraválasztásom
esetén szívesen működnék közre kulturális programok szervezésében.
Balicza Klára (38 éves, új jelölt)
Eddig munkám során angol és finn nyelvtanítással,
fordítással és tolmácsolással foglalkoztam. Budapesti és
finnországi tanulmányaim után az elmúlt 8 évet Sopronban töltöttem, ahol az angol
nyelv különböző keretek között történő tanítása mellett igyekeztem mind tolmácsként,
mind önkéntes formában részt venni a finn testvérgyülekezeti és testvérvárosi
kapcsolatok ápolásában, valamint az ottani gimnáziumokban a finn nyelv és kultúra
népszerűsítésében. Az idei év szeptemberétől ismét Budapesten élek friss iskolás
fiammal. A Magyarországi Evangélikus Egyház Ökumenikus és Külügyi Osztályán
dolgozom referensként, és örömmel kapcsolódnék be ismét aktívabban a finnes
vérkeringésbe is. Külön megtiszteltetés volna számomra, ha ezt a Kalevala Baráti Kör
elnökségének tagjaként tehetném.
Barcza Virág (38 éves, a leköszönő elnökség tagja)
2002-ben végeztem az ELTE magyar–finn szakán, és néhány éves
nyelvészkedés, illetve finn- és magyartanítás után 2007-ben csatlakoztam a
Finn Nagykövetség munkatársaihoz. A Kalevala Baráti Körnek 2001 óta
vagyok a tagja, többször tanítottam a nyári nyelvi táborokban is. Az
elnökség munkáját manapság inkább csak a háttérből támogatom, mert
lefoglal három gyermekem nevelése.
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2004-ben végeztem az ELTE BTK finn nyelv és
kultúra
szakán,
majd
2005-től
a
Nyelvtudományi Doktori Iskola uralisztika
programján folytattam tanulmányaimat. 2001–
2008-ig a KBK nyelvtanfolyamain illetve nyelviskolában tanítottam finn nyelvet.
Két gyermek édesanyjaként a munkába visszatérve 2012-től újra a finn nyelvvel,
valamint a finn kultúra terjesztésével kezdtem foglalkozni. 2013 óta a Finn
Nagykövetség munkatársaként dolgozom. Jelenleg újra tanítok a Körben, és
továbbra is szívesen segíteném a Kalevala Baráti Kör munkáját meglévő tudásom
szerint másban is, amire szükség van. Szabadidőmben a Revontulet együttesben
zenélek immár 18 éve.
dr. Duray Zsuzsa (43 éves, új jelölt)
Finnország, a finn emberek és a nyelv szeretete gyermekkorom óta kíséri
az életem. Családi kapcsolatainkon keresztül és több finnországi baráti
látogatást követően szülővárosomban, a békéscsabai magyar–finn baráti
körben 10 éven át titkárként, később elnökségi tagként tettem örömmel a
kapcsolatok ápolásáért és a finn kultúra megismertetéséért. Angol–
finnugor szakos egyetemi tanulmányaim során Helsinkiben és
Jyväskyläben is tanulhattam. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének fiatal
kutatójaként érdeklődésem az őshonos kisebbségek, köztük a finnországi
számik felé fordult. 2011-ben, 7 év luxembourgi tartózkodást és az
Európai Parlamentben töltött fordítói munkát követően ismét Budapestre
költöztem.
Jelenleg
a
Nyelvtudományi
Intézet
tudományos

munkatársaként finnországi számi beszélőközösségekben folytatok nyelvszociológiai kutatásokat. Két lányom
egy zuglói művészeti általános iskolába jár: a 12 éves Hédi néptánc-, a 10 éves Léda moderntánc-szakon tanul. A
békéscsabai kör tevékenységét a hazánkba látogató finn barátaink kalauzolásával, a látogatások előkészítésével
segítem. A Kalevala Baráti Körnek néhány éve vagyunk hivatalosan is tagjai. Örülnék, ha tapasztalataimmal
elnökségi tagként segíthetném a kör jövőbeni munkáját.
Freisingerné Bodnár Judit (68 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Nem engedek a 68-ból! Bízom azonban benne, hogy fiatalos
mentalitásom kitart még egy ideig, legalábbis a most
megválasztandó elnökség mandátumának végéig. Örömmel
maradnék a „válogatott” tagja, hogy széles skálán mozgó
életkorú társaimat eddigi életem során szerzett tapasztalataimmal
támogassam. 50 éve csiszolgatott finn nyelvtudásom, a
gyakorlatban többször kipróbált kreativitásom, barátságos
lényem, együttműködésre kész, nyitott személyiségem és nem
utolsó sorban páratlan szerénységem a biztosítéka annak, hogy
hasznára lehetek az elnökségnek, a Kalevala Baráti Körnek és az
általunk
képviselt
nemes
ügynek. Ha azonban mégsem kerülök megválasztásra, szürke eminenciásként
szolgálok tovább!
Haris Éva (42 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Az ELTE francia és finn szakán végeztem, később a Budapesti Gazdasági
Főiskola levelező tagozatán közgazdász diplomát szereztem. 1994 óta vagyok
a kör tagja, azóta tanítok a kör nyelvtanfolyamain. A KBK elnökségének 1997
óta vagyok tagja, 1997 és 2006 között a szervező titkári feladatokat láttam el.
Jelenleg a Finn Nagykövetségen dolgozom programkoordinátorként,
feladataim közé tartozik a Magyar–Finn Társasággal és annak
tagszervezeteivel való kapcsolattartás. Három általános iskolás gyermek
édesanyja vagyok. A Kalevala Kör elnökségében munkámmal, ötleteimmel,
kapcsolataimmal továbbra is szeretném segíteni a kör tevékenységét.
Hernád Alíz (29 éves, új jelölt)
2010-ben végeztem a Kodolányi János Főiskola andragógia–
művelődésszervező szakán. A finn kultúrával gyerekkoromban a
Mumin-mesék majd kamasz koromban újra a finn zene kapcsolt
össze. 2009-ben szerencsém volt egy téli félévet Vaasában tölteni
Erasmus-programmal, majd hazatérve a nyelvet is elkezdtem
tanulni. 2011 nyarától egy évet egy finn családnál töltöttem
Espooban au-pairként. Jelenleg egy multinacionális cég
ügyfélszolgálati munkatársaként dolgozom finn nyelven.
Igyekszem minél többet visszalátogatni Finnországba valamint
megismerkedni a többi északi országgal is. 2012 óta rendszeresen
járok a Kalevala Baráti Kör rendezvényeire, ahol segítő szerepet is
rendszeresen vállalok.
Kárpáti Réka (40
éves, a leköszönő
elnökség tagja)
2000 júniusában végeztem az ELTE magyar, finn és kulturális
menedzser szakán. Az 1998–99-es tanévet Finnországban
töltöttem egy népfőiskolán. Jelenleg finn és magyar
nyelvtanárként, tolmácsként és idegenvezetőként dolgozom. 2000
óta vagyok tagja a Kalevala Baráti Kör elnökségének, 2006-tól
szervező titkárként. A Kalevala Baráti Kör Facebook-oldalának
egyik szerkesztője vagyok, a Heti ötös c. rovat az én
„gyermekem”. A jövőben is szívesen vállalom a körben a
szervezői és háziasszonyi munkákat.

Katonáné Malmos Edit (55 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Zenetanárnő vagyok, 20 éve vezetem az 1991-ben alakult Kalevala Kórust.
Az énekkar rendszeresen fellép a Baráti Kör rendezvényein és számos
budapesti illetve vidéki helyszínen. Több alkalommal jártunk külföldön is.
Második ciklusban lehetek elnökségi tag és ez megtiszteltetés számomra.
„Főállásban” a Józsefvárosi Zeneiskola igazgatójaként dolgozom és
örömömre szolgál, hogy ott már többször adtunk helyet finn vonatkozású
programoknak. Szívesen vennék részt a következő ciklusban is az elnökség
munkájában.
Koppányi Miklós (66 éves, a leköszönő
elnökség tagja)
1973-ban szereztem építészmérnöki
diplomát
a
Budapesti
Műszaki
Egyetemen. A finn építészettel és –
autodidakta módon – a finn nyelvvel
egyetemi
éveim
alatt
kezdtem
ismerkedni. 1982-ben szakmai ösztöndíjjal négy hónapot töltöttem
Finnországban. 1983-ban finn nyelvből felsőfokú vizsgát tettem. A
Kalevala Baráti Kör alapító tagja vagyok, sok cikluson át elnökségi tagként,
hosszú időn át kulturális alelnökként vettem részt a szervezőmunkában. A
Magyar–Finn Társaság vezetőségében immár több ciklus óta kulturális
alelnökeként igyekszem segíteni a vidéki baráti körök működését. Az
elkövetkező években is szívesen vállalnék feladatokat a körünk
színvonalas programjait szervező elnökség munkájában.
Mikó Katalin (24 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Az ELTE-BTK finn mesterszakának hallgatója vagyok. A finn nyelvvel már
gimnazistaként ismerkedni kezdtem a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
tanulójaként, érettségi után pedig Kouvolában töltöttem 9 hónapot az Európai
Önkéntes Szolgálat önkénteseként. Egyetemi tanulmányaim alatt többször is
nyertem ösztöndíjat finnországi nyári egyetemi kurzusokra. A Kalevala Baráti Kör
elnökségének 2012 óta vagyok tagja, azóta
főként
a
Kör
Facebook-oldalának
szerkesztésében segédkeztem.
Pap Kinga Marjatta (34 éves, a leköszönő
elnökség tagja)
Angol–észt szakos bölcsész, szakfordító–tolmács, okleveles kántor vagyok.
Jelenleg a Magyarországi Evangélikus Egyházban Fabiny Tamás püspök
mellett dolgozom tanácsosként, szabadidőmben kórusokkal foglalkozom. Az
alapítás óta részt veszek a Kalevala Baráti Kör életében, két ciklus óta
vezetem az elnökség munkáját. Kiemelten fontosnak tartom, hogy korszerű
tudást közvetítsünk közösségben – vagyis a hiteles információk és mindig
megújuló formák mellett lehetőséget teremtsünk az emberi kapcsolatok
megélésére.
Peregi Dóra (48 éves, a leköszönő
elnökség tagja)
Az ELTÉ-n végeztem 1990-ben orosz–történelem, 1992-ben pedig finn
szakon. Szerencsésnek érzem magam, mert munkám kezdettől fogva
valamilyen módon Finnországhoz, a finn kultúrához kötődik. 1995 óta a
Finn Nagykövetségen dolgozom. A Kalevala Baráti Körnek egyetemista
korom óta vagyok tagja, az elnökség munkájában kisebb megszakítás
után 2012 óta veszek ismét részt. Állandó feladataim közé tartozik a
tagnyilvántartás, a körlevelek kiküldése, amit újraválasztásom esetén
továbbra is szívesen vállalok, továbbá szívesen tolmácsolok szükség
esetén a kör rendezvényein.

dr. Simon Valéria (51 éves, a leköszönő elnökség tagja)
1989 óta vagyok tagja a Kalevala Baráti Körnek, 1991 óta elnökségi tagként, illetve a
Magyar–Finn Társaság választmányi tagjaként. 21 éve tanítok finn nyelvet az ELTE
Finnugor Tanszékén, jelenleg adjunktusi beosztásban. A KBK intenzív nyelvi
táboraiban rendszeresen oktatom a magyar nyelvet lelkes finn barátainknak.
Alapító tagja vagyok az 1996-ban életre hívott, finn népdalfeldolgozásokat és
megzenésített verseket előadó Revontulet együttesnek. 2012 márciusa óta
szerkesztem hétről hétre a Kör Facebook-oldalán a Zene füleidnek c. rovatot.
Újraválasztásom esetén továbbra is a finn nyelvvel és zenével kapcsolatos
előadásokban tudnék munkámmal elsősorban segíteni, valamint igyekeznék a fiatal
egyetemista korosztály legmotiváltabb tagjait bevonni körünkbe.
Sipos József (64 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Már több mint negyven éve, hogy Finnország a szívem csücskébe került, és
azóta sem került ki onnan. Németországi egyetemista éveim alatt vált
Finnország iránti lelkesedésem személyessé egy levelezési kapcsolat révén,
amely egyúttal a finn nyelv tanulására is ösztönzött. Az egyetem befejezése
után mérnökként, majd szabadalmi ügyvivőként dolgoztam. Egy finn
nyelvtanfolyam kapcsán találtam utat a Kalevala Baráti Körbe, amelynek
egyik alapító tagja lettem, majd 1991-ben a rendezvények lelkes
látogatójaként a KBK elnökségi tagjává, gazdasági alelnökké választottak.
Ebben a tisztségemben igyekeztem kézben tartani a Kör pénzügyeit,
pályázatokat írtam, adóügyeket intéztem és unortodox gazdasági
beszámolókkal próbáltam ébren tartani a taggyűlések hallgatóságát. Egyik
alapítója lettem és mindmáig aktív tagja vagyok a Kalevala Kórusnak. A finn
ügyekben kifejtett aktivitásomért a Finn Köztársaságtól 2008-ban Finn
Oroszlán Lovagrend-kitüntetést, a Magyar–Finn Társaságtól 2014-ben Rácz István-díjat, majd a KBK-tól
ikergyűrűt kaptam. Eddigi tevékenységemet szívesen folytatom a továbbiakban is.
Zólyominé Kovács Ildikó (44 éves, a leköszönő elnökség tagja)
1998-ban végeztem az ELTE finn nyelv és kultúra szakán, azóta
elsősorban a finn nyelv tanításával és tolmácsolásával
foglalkoztam. A Kalevala Körnek egyetemista korom óta vagyok
tagja. Közel egy évtizeden át tanítottam a Kör
nyelvtanfolyamain, majd a nyelvi klub vezetője voltam. A
Kalevala Körben és a vidéki körök meghívására is szívesen
tartok előadásokat a finnek életéről és kultúrájáról, illetve
vállalok háziasszonyi teendőket a Kör alkalmain. A Kör
Facebook-oldalán az Országjáró rovatot szerkesztem. A GYES
mellett jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen vagyok
óraadó. Lassan legkisebb gyermekem is kinő a babakorból, így
újraválasztásom esetén továbbra is örömmel és ismét aktívan
vehetek részt a Kör életében, valamint a szervezőmunkában.

