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Bába Laura (31 éves, a leköszönő elnökség tagja)
A kortárs finn ifjúsági irodalomhoz kapcsolódó témakörben írt disszertációmmal 
idén  júniusban  doktoráltam  az  ELTE  BTK  Finnugor  Tanszékén,  ahol  2009 
őszétől tanársegédként oktatok finn irodalmat, illetve egyéb, a finn kultúrához 
kapcsolódó  tantárgyakat.  A finn  irodalommal  műfordítóként  is  kapcsolatban 
állok,  eddig  tíz  kötet  –  gyermekkönyvek,  ifjúsági  regények,  valamint  Sofi 
Oksanen  Baby Jane c. alkotása – jelent meg fordításomban. A Kalevala Baráti 
Kör  Facebook-oldalán  aktuális  eseményekre,  évfordulókra,  ünnepekre  reagáló 
bejegyzésekkel szoktam jelentkezni. A körnek 2006 ősze óta vagyok tagja, az 
elnökség munkájában 2009 decembere óta veszek részt. Újraválasztásom esetén 
szívesen működnék közre irodalmi programok szervezésében.

Barcza Virág (a leköszönő elnökség tagja)
2002-ben végeztem az ELTE magyar–finn szakán. A Kalevala Baráti Kör elnökségének 
2006 óta vagyok tagja. Többször tanítottam magyar nyelvet az intenzív finn és magyar 
nyelvi táborban. Jelenleg a Finn Nagykövetségen dolgozom, kulturális és sajtóügyekért 
felelős asszisztensként.

Beczner Barbara (35 éves, új jelölt)
2004-ben  végeztem  az  ELTE  BTK  finn  nyelv  és  kultúra  szakán.  2005-től  a 
Nyelvtudományi Doktori Iskola Uralisztika programján folytattam tanulmányaimat. 
Az  1999–2000-es  tanévet  Helsinkiben  töltöttem.  2001–2008-ig  a  KBK 
nyelvtanfolyamain  illetve  nyelviskolában  tanítottam  finn  nyelvet.  Két  gyermek 
édesanyjaként a munkába visszatérve újra a finn nyelvvel, valamint a finn kultúra 
terjesztésével  szeretnék  foglalkozni.  Jelenleg  újra  a  körben  tanítok,  de  szívesen 
segíteném a Kalevala  Baráti  Kör munkáját  meglévő tudásom szerint  másban is, 
amire szükség van.  Szabadidőmben a Revontulet  együttesben zenélek immár 15 
éve.

Freisingerné Bodnár Judit (65 éves, a leköszönő elnökség tagja)
A  debreceni  Kossuth  Lajos  Tudományegyetemen  1970-ben  magyar–népművelés 
szakon  végeztem,  majd  néhány  évvel  később  ugyanott  finnugor  nyelvészként  is 
diplomát  szereztem.  Bár  eleinte  csak  azért  tanultam  a  finnt,  hogy  a  szigorlati 
követelményeknek eleget tegyek, de e nyelvtanulást azóta sem hagytam abba. Sőt, a 
finn nyelv és kultúra szeretete oly mértékben elhatalmasodott rajtam, hogy missziónak 
érzem állandó művelését és terjesztését. Ennek bizonyítékaként csupán néhány tény: a 
Debrecenben 1975-ben megalakult Magyar–Finn Baráti Kör alapító tagja voltam, s 
természetes volt, hogy Budapestre költözésem (1989) óta e tevékenységét a Kalevala 
Baráti Körben, annak vezetőségében és a Magyar–Finn Társaság elnökségében fejtem 
ki. További aktivitásom azonban nem függvénye a vezetőségi tagságnak, kész vagyok 
szürke eminenciásként is olyan lelkesen szolgálni ezt a nemes ügyet, mint teszem több mint 40 éve…!
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Haris Éva (39 éves, a leköszönő elnökség tagja)
1996-ban  végeztem  az  ELTE  finn  és  francia  szakán,  2003-ban  a 
Külkereskedelmi Főiskolán közgazdász diplomát szereztem. 1994 óta vagyok a 
Kalevala Baráti Kör tagja, 1997 óta elnökségi tag. 9 évig, 2006-ig voltam a kör 
szervező titkára,  1994 óta  tanítok a  nyelvtanfolyamokon,  három nyelvi  tábor 
tanára  voltam,  a  nyelvi  klubot  is  vezettem.  Jelenleg  a  nyelvtanfolyamokat 
szervezem.  2010  óta  a  Finn  Nagykövetségen  dolgozom 
programkoordinátorként. Három kisiskolás gyermekem van.

Hernádi Réka (37 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.  2006-ban 
diplomáztam a  Pécsi  Tudományegyetem Európa  politika  posztgraduális  levelező 
szakán. Jelenleg finn és magyar nyelvtanárként,  tolmácsként és idegenvezetőként 
dolgozom.  2000 óta  vagyok tagja  a  Kalevala  Baráti  Kör elnökségének,  2006-tól 
szervező  titkárként.  Szabadidőmben  finn  művészeknek  szervezek  kiállításokat 
Budapest  különböző  részein.  A Kalevala  Baráti  Kör  Facebook-oldalán  örömmel 
készítem a Heti ötös c. nyelvi rovatot. A jövőben is szívesen vállalom a körben a 
szervezői és háziasszonyi munkákat.

Katonáné Malmos Edit (52 éves, a leköszönő elnökség tagja)
1994  óta  énekelek  a  Kalevala  Kórusban,  amelyet  1996  óta 
karnagyként vezetek. Zenetanári végzettséggel rendelkezem, jelenleg 
a Józsefvárosi Zeneiskola igazgatója vagyok. A kórussal rendszeresen 
fellépünk a Baráti Kör rendezvényein és más helyszíneken, reméljük 
ez  a  munka  a  jövőben  is  folytatódik.  Az  elmúlt  ciklusban  nagy 
megtiszteltetés volt számomra, hogy a vezetőség tagja lehettem. 

Koppányi Miklós (63 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Építészmérnök  vagyok.  Ismerkedésem  a  finn  nyelvvel  és  építészettel  a 
műegyetemi  éveim alatt  kezdődött.  Alapító tagja  vagyok a  Kalevala  Baráti 
Körnek,  melynek  működésében  megalakulása  óta  részt  veszek.  A 
vezetőségben  végzett  háttérfeladatokon  túl  az  építészeti,  festészeti  és 
szobrászati  témákkal  foglalkozó  előadásaimmal  igyekeztem  felkelteni  a 
hallgatóság  finn  kultúra  iránti  érdeklődését.  Rendszeres  résztvevője  és 
szervezője  vagyok  az  intenzív  finn  nyelvi  táboroknak.  A  Magyar–Finn 
Társaság kulturális alelnökeként országszerte előadásokkal igyekszem segíteni 
a  vidéki  tagszervezeteink  sokszínű  programjait.  A  Kalevala  Baráti  Kör 
vezetőségének munkájában a következő ciklusban is szívesen részt vennék. 
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Mikó Katalin (21 éves, új jelölt)
Az  ELTE  anglisztika–finn–alkalmazott  közgazdaságtan  szakos  hallgatója 
vagyok,  Eötvös-collegista.  Az Európai  Önkéntes  Szolgálat  keretében  egy 
évet töltöttem Kouvolában, ekkor ismerkedtem meg a finn mindennapokkal 
és a beszélt nyelvvel.
Rendszeresen részt veszek a Kalevala Baráti Kör programjain: mindig nagy 
örömömre szolgál, ha élő finn szót hallhatok vagy megismerhetem a kultúra 
egy újabb szeletét.  Az internetes kommunikáció terén tudnék a leginkább 
bekapcsolódni  az  elnökség  munkájába,  mivel  évek  óta  szerkesztem  a 
Nightwish magyar weboldalát és Facebook-oldalát.

Pap Kinga Marjatta (32 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Az  elmúlt  három  évben  az  elnökséggel  összefogva  én  irányítottam  a  Kör 
működését.  A  hagyományos  programok  mellett  új  kezdeményezés  volt  az 
interaktív rendezvények (városjáték,  Legyen a finn nyelv mindenkié)  és a  Kör 
Facebook-oldalának  elindítása.  A  jövő  ciklus  fontos  feladata  a  Kör  anyagi 
biztonságának új alapokra helyezése (pályázati rendszer).
Angol–észt  szakos  bölcsészdiplomával  és  sokéves  szakfordító–
tolmácsgyakorlattal  jelenleg  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  külügyi 
osztályán  dolgozom.  Amellett  énekesként  és  karvezetőként  több  énekegyüttes 
munkájában  veszek  részt  (Soharóza,  Fővárosi  Protestáns  Kántorátus, 

Laulujoutsen, Nemzeti Színház: Magyar ünnep).
Anyanyelvem finn, a Kör működésében az alapítás óta részt veszek, 1991-ben a 

Kalevala Kórus alapító tagja voltam. 2009-ben választottak először az elnökség tagjává.

Patat Bence (37 éves, a leköszönő elnökség tagja)
2000-ben végeztem az ELTE BTK finn és skandinavisztika szakán. Jelenleg 
az Európai Parlament fordítója vagyok Luxembourgban, emellett műfordítói 
tevékenységet is folytatok, és rendszeresen publikálok a nyelvi kisebbségek 
témaköréről egy norvég–finn folyóiratban. 16 éve vagyok a Kalevala Baráti 
Kör  tagja.  A  Kör  munkáját  lehetőségeimhez  mérten,  a  korszerű 
technológiákat felhasználva a távolból is segíteni kívánom. Jelenleg a kör 
Facebook-oldalán  finn  népi  hagyományokkal  és  hiedelmekkel  kapcsolatos 
érdekességeket teszek közzé.

Peregi Dóra (45 éves, visszatérő jelölt)
1992-ben  végeztem  az  ELTE  Finn  Tanszékén.  Szerencsésnek  érzem  magam,  hogy 
diplomám megszerzése óta mindig Finnországgal, a finn kultúrával kapcsolatos munkát 
végezhettem. Tanítottam finnt a Fasori Evangélikus Gimnáziumban és magánórákat is 
adtam.  A Művelődési  Minisztérium  finn  referense  voltam,  1995  óta  pedig  a  Finn 
Nagykövetségen dolgozom.  A 90-es  évek elején  már  voltam a  Kalevala  Baráti  Kör 
elnökségének tagja. A kör munkáját rendezvényszervezésben szerzett tapasztalataimmal 
tudnám  segíteni,  illetve  szívesen  tolmácsolok  finn  előadóknak  a  baráti  kör 
összejövetelein.
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dr. Simon Valéria (48 éves, a leköszönő elnökség tagja)

1989 óta vagyok a KBK tagja, 1991 óta vezetőségi tagként, illetve a Magyar–Finn 
Társaság választmányi tagjaként. Idestova 20 éve tanítok finn nyelvet az ELTE 
Finnugor Tanszékén, jelenleg adjunktusi beosztásban. A KBK 14 intenzív nyelvi 
táborában oktattam magyar nyelvet finneknek. Alapító tagja vagyok az 1996-ban 
született, finn népdalfeldolgozásokat és megzenésített verseket előadó Revontulet 
együttesnek. A körben a finn nyelvvel és zenével kapcsolatos előadásokban tudok 
munkámmal  elsősorban  segíteni  –  a kör  Facebook-oldalán  március  óta 
szerkesztem a szerdánként jelentkező, Zene füleidnek című rovatot, – valamint sok 
minden  másban,  ami  adódik,  s  igyekszem  a  fiatal  egyetemista  korosztály 
legmotiváltabb tagjait bevonni körünkbe.

Sipos József (61 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Foglalkozásom szabadalmi ügyvivő és szabadidős finnbarát. Egyetemista korom óta 
vagyok lelkes rajongója Finnországnak és a finn kultúrának, valamint reménytelen 
szerelmese a finn nyelvnek. A fentiekkel nem teljesen véletlen összefüggésben alapító 
tagja lettem a Kalevala Baráti Körnek és a belőle kisarjadzott Kalevala Kórusnak, 
továbbá a finnugor gyökerek vonzásában a Magyar–Észt Társaságnak is. 1991-ben 
beválasztottak a Kalevala Baráti Kör vezetőségébe, ahol azóta elsősorban gazdasági 
alelnökként  tevékenykedem.  Ebben  a  minőségemben igyekeztem kézben  tartani  a 
Kör pénzügyeit és megőrizni fizetőképességét, többek között pályázatok megírásával 
és bonyolításával. 1999 óta rendszeres résztvevője és részben szervezője is vagyok az 
intenzív nyelvi tábornak. Továbbra is aktív énekese vagyok a Kalevala Kórusnak és 
kórustitkárként egyik fő szervezője a Kórus nemzetközi kapcsolatainak. A magyar–
finn  kapcsolatok  ügyében  kifejtett  tevékenységemért  a  Finn  Köztársaság  2008 

decemberében a Finn Oroszlánrend kitüntetéssel tisztelt meg.

Várady Eszter (49 éves, a leköszönő elnökség tagja)
A Kalevala Baráti Kör alapító tagja vagyok, finn tolmács és fordító. A Kalevala 
Baráti Kör kiadásában megjelent, finn kisebbségekről szóló és a finn nyelvvizsgára 
előkészítő kiadványok szerkesztője voltam. Az elnökségben a tagnyilvántartásért és 
a körlevelek címzéséért vagyok felelős.

Zólyominé Kovács Ildikó (41 éves, a leköszönő elnökség tagja)
Az  ELTÉ-n  finn  szakon  végeztem,  a  Külkereskedelmi  Főiskola  nemzetközi 
kommunikáció  szakát  abszolváltam.  Nyelvtanár  és  tolmács  vagyok.  Még 
egyetemistaként  lettem  a  KBK  tagja,  majd  a  nyelvi  klub  és  a  tanfolyamok 
felelőseként az elnökség tagja is. 2009 óta kislányaimmal vagyok otthon. A gyerekek 
gondozása mellett is keresem a lehetőséget, hogy az elnökség aktív tagja legyek. Idén 
ősztől a Kör Országjáró rovatát szerkesztem a Facebookon, ami folyamatos részvételt 
és örömteli kihívást jelent számomra.


