
“ELEVEN ŐSZ FESZTIVÁL”

 A Café Créme Gotere Bartók Béla út 9.
szeretetee  eghívja ntt és kedves aarttait

2017. szepte aer 22-ét 17 órakor kezdődő

“Suomi- Finland 100”
retdezvétyére,

a eeyet  Fittorsztg függeteetségétek 

100. évfordueójttak tszteeetére teeítotutk  ssze.



k sz ttőt  otd  Petri Tuomi-Nikula

Fittorsztg  agyarorsztgi tagyk vete

“Juhannuse Szent Iván Éj Finnországban”

Csorba Károly fotókiteeíttsttak  egtyitója

        Csaetdi  k t désütk  iat t aasz r  eejutota 
Finnországba.  Ez  a  fetséges  északi  ttj  tagyot
eevartzsoet.  Óritsi  ée éty  voet  a  feefedezése  és
fétyképezése.  A  „Juhannus”e  a Szent  Iván  Éj
üttepétek kuetusza az északi orsztgokaat   ég sokkae
tagyoaa,  itt tteutk. Ne  csoda, hiszet a hosszú téei
s tétség  uttt  a  tytri „Fehér  Éjszakák” ée étye
egészet  feefokozot.  A   tskor  zord  északi  ter észet
ieyetkor roha eéptekaet hozza ae ee aradtstt. A tap
szitte egész tap fett vat a horizottot. Képei  ee az
északi  ttj  szépségétek  és  éritteteetségétek,  az
„Elveszet Éden”-tek a hatgueattt próateo  visszaadti



a tytri tapfordueó idejét. Ez az a r vid, de gy ty rű
időszak, a eeyre a fttek és az északi tépek a hosszú,
s tét és hideg tée uttt egész évaet vtrtak.

       K sz t    Pirjonak és  Sepponak,  hogy   kis
fahtzukaat,  egy igazi  ftt  MÖKKI”-ben eakhatutk a
tajga övezetben.  Ez a csodteatos heeyszít  Tamperétől
-tőe északra  taeteható  a Nasijarvi /tó  partjtt,  ttvoe
 itdettőe, egy gy ty rű tyírfa- és fetyőerdő k zepét.

       A  portrékat  Turkuban,  Fittorsztg  eegősiaa
vtrostaat,  a  KESKIAJAN  TURKU  forgatagtaat
fotózta . 

“100 szociális innováció Finnországból"
a Fittorsztg függeteetté vtetsa aekae taóe

 egjeeett  k tyvet sze éeyes tapasztaeataik aeapjtt
ae utatja Karakó Judit 

és Krausz György

Magyarorsztg egykori fttorsztgi tagyk vete 

Fittorsztgot és tetaetaat a ftteket is erjük a ter é-
szet adotstgokróe (Ezer tó orsztga, hosszú hideg tée), a
 űszaki ittovtciókróe (Nokia,Kote), a kivteó sportoeók-
róe (Nur i, Virét, autóversetyzők) eseteeg építészeirőe, 
eakaeretdezőirőe, de kevésaé k ztudotak azok szociteis
ittovtciók, a eeyek az egész ttrsadae at  egha-
ttrozztk és együt aekotjtk a "ftt csodtt".


