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Hyvät Unkariseuran ystävät!  

Istun tietsikkani äärellä Vapun jälkeisenä koleana torstaina ja etsin inspiraatiota juttuuni. Säästä on aina hyvä 
aloittaa, eikö niin. No, sääosio saa nyt jäädä, inspis löytyi, vaikka oikulliseksi kääntynyt kevätsää asiaankuuluvine 
takatalvineenkin olisi pienen jutun aihe. 
 

Siis, seuramme perinteinen kevätretki on jo ihan muutaman viikon kuluttua ke 22.5. Nyt menemme Anjalaan, joka 
luultavasti on monille meistä vähän vieraampi alue suuresta kaupungistamme. Minusta on hienoa, että voimme 
tutustua tällä tavalla tutussa seurassa seutumme merkittäviin historiallisiin kohteisiin. Viimevuotinen ilta 
Kuusankosken Kettumäellä oli tästä mainio esimerkki. Retken yksityiskohdat löytyvät tästä kirjeestä tuonnempana. 
Kevätretken jälkeen laskeudumme kesälomalle.  

Elokuun loppupuolella palaamme taas asiaan ”ravintola Rossissa” tapahtuvan Lángos-illan merkeissä. Luepa siitäkin 
Merja-sihteerin osiosta. Siihen aikaan meidän perheessämme vierailevat monille teistäkin tutut Ágnes ja István 
Budapestista, jotka tulevat mukaan myös illanviettoomme. 

Hyvän kesän toivotuksin pj. Pekka 

PS. Mainio sihteerimme Merja pääsi meidän etuoikeutettujen vanhenevien kerhoon (lyh. EVK). Onnittelemme 
Merjaa siitä! 
 

2. Jäsenilta keskiviikkona 22.5. Anjalan nuorisokeskuksessa klo 18-21, 
    osoite Ankkapurhantie 15, Anjala

 

 

 
Anjalan makasiinikahvila.  
Kuva: Ruokaretki.fi 
 
 

Jäsenillan vietämme Anjalan kartanon mailla. Nautimme 
ruokalarakennuksen kahvilassa iltapalan, ja teemme sen jälkeen 
opastetun kiertokävelyn. Illan aikana on myös muuta ohjelmaa ja 
arpajaiset. Tarjoilusta peritään 10 euroa/henkilö. 

Anjalan kartanon alueella toimii nykyisin Anjalan Nuorisokeskus, 
joka on yksi yhdeksästä opetus- ja kulttuuriministeriön 
tukemasta ja valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta.   
Valtakunnallisen nuorisotoiminnan, lasten ja nuorten leirien,  
luontokoulujen, rippileirien ja päiväretkien lisäksi toimintaan 
kuuluu myös yritystilaisuuksien ja kokouksien, virkistyspäivien ja 
perhejuhlien toteuttaminen. Mahdollinen tuotto käytetään 
nuorisokeskustoiminnan kehittämiseen. 

Ilmoita osallistumisesta etukäteen Merjalle p. 0400 986 944 tai 
sähköpostilla merja.rossi@hotmail.fi, viimeistään 16.5.   
Ilmoita samalla mahdollinen erityisruokavalio sekä kyydintarve. 
Pyrimme järjestämään kimppakyytejä. Tarvittaessa ajo-ohjeet 
Merjalta. 
 

3. Lángos-ilta 19.8. klo 17-21 
 
Syyskausi käynnistyy lángos-kekkereillä Rosseilla Viitakummussa (os. Kiiskintie2) maanantaina 19.8. klo 17.  
Vapaaehtoisille on hiukan leipuri- ja järjestelyhommia tiedossa. Lángoseja paistaessa ja maistellessa juttelemme 
Unkarin kuulumisia ja suunnittelemme tulevaa. Ilmoittautumiset tuttuun tapaan Merjalle p. 0400 986 944 tai 
sähköpostilla merja.rossi@hotmail.fi, viimeistään 15.8. Tarvikkeista peritään muutaman euron maksu.  


