
 

 

 

Tervehdys jäsenemme! 

Onko sinulla muistoja Unkarin matkoiltasi tai kivoja vinkkejä? Tule kertomaan niistä tai tule 
niitä kuuntelemaan 
maanantaina 17.10. klo 18 Myllytien työ- ja toimintakeskukseen (Myllytie 11, käynti 
sisäpihalta). Paikalla on myös seuran toiminnanjohtaja Botond Vereb-Dér, joka on ollut 
toimessaan nyt lähes vuoden. Hän kertoo ajankohtaisista asioista. Kahvia tarjolla. 
 
Hollo ja Martta -festivaali Hollolassa 
sunnuntaina 30.10.2022 klo 16.00 UNKARILAIS-UKRAINALAINEN ILTA 
Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko, Vanha Tampereentie 124, Hollola 
Esiintyy unkarilainen Csutri ja ukrainalainen Radist -ryhmät 
Liput 20,00 € / 14,00 € opiskelijat ja lapset alle 16 v. Sisältää väliaikatarjoiluna esiintyvän 
ryhmän kotimaan ruokakulttuuriin pohjautuvan kevyen ruokailun. 
Huom. varaa itse paikkasi: 
Tiedustelut ja lipunmyynti: Hollolan Nuorisoseura ry 040-5589755 (ma-pe 8-16) 
Festivaalin koko ohjelma löytyy https://www.hollojamartta.fi/ohjelma 
Menemme kimppakyydillä. Jos tarvitset kyytiä, ilmoita Helille p. 050-5915495. Lähtö klo 
14.30 JUSTin parkkipaikalta. 
 
Talvimakkaraa 
on taas saatavana. Maukkaan Oulussa valmistetun unkarilaiskestomakkarapötkön hinta on 
20 e. Tilaukset Eijalle eijalinna.alho(at)gmail.com (tai p. 040-5290732). 
 
Ruokaillasta, ystävyysseurojen yhteistä pikkujoulusta ja kevään kulttuurimatkasta 
tiedotamme myöhemmin. 
Tervetuloa! Myös ystäväsi on tervetullut. Aurinkoista loppuvuotta! 

 
Tässä vielä keskusseuran terveisiä: 
Arvoisat jäsenemme! 
Viime aikoina nousseet postituskulut aiheuttavat seuralle taloudellisia vaikeuksia. Sekä jäsenmaksulaskujen että 
lehden postituskulut ovat kasvaneet siinä määrin, että ne vaarantavat jo seuran toimintakykyä. 
Olemme tietoisia siitä, että paperilehden lukeminen on miellyttävämpää ja paperilasku on toki monille tutumpi. 
Kuitenkin hintojen nousu vaikeuttaa toimintaamme säästötoimenpiteistä huolimatta. Siksi pyytäisimmekin 
kaikkia halukkaita tilaamaan jäsenmaksunsa jatkossa e-laskulla (se hoituu helposti omassa verkkopankissa) ja 
ilmoittamaan suostumuksensa ottamalla vastaan myös jäsenlehti sähköisessä muodossa täyttämällä seuraava 
lomake: https://forms.gle/qTuoXQPF3onDMS3T7 

  

**************************************************************************** 
Kotisivullamme https://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/jarvenpaa/  ovat osastomme tiedotteet ja jäsenkirjeet ja esim. 
matkakertomuksia. Kuukausittain päivitämme sivua linkeillä ja tapahtumailmoituksilla. Paljasta mielenkiintoisia sivuja, niin 
voimme kertoa ne muillekin. Tai kerro matkoistasi, kokemuksistasi, miksi Unkari kiinnostaa tms. 
Jos haluat jäsenkirjeet ja viimehetken muistutukset sähköpostitse, ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille 
(merja.lehtonen(at)kolumbus.fi). 
 
Yhdistyksen Facebook-sivu: Suomi-Unkari Seuran Järvenpään Osasto | Facebook 
 

 
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 
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