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Hyvät Unkarin Ystävät!
Kedves barátaink!

Parhaat kiitokset teille kaikille päättyneestä vuodesta ja tervetuloa mukaan myös alka-
neen vuoden tapahtumiin.

Vuosikokous
Perinteisesti aloitamme osastomme vuosikokouksella. Viime vuosina tämä tärkeä tilaisuus
on saanut valitettavan vähän kiinnostusta jäsenistön taholla. Toivottavasti tänä vuonna
me kaikki olemme aktiivisempia.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, kuten puheenjohtajan ja hallituksen
valinta, tilinpäätös ja vuosikertomus sekä päätetään jäsenmaksuista ja monista muista
asioista.
Vuosikokouksen pitää nyt valita osastolle uusi puheenjohtaja. Vuosi sitten tämä ei on-
nistunut. Jatkoaika on nyt kohdaltani ohi. Nyt on aika vaihtaa ”kapteenia”.
Kokous pidetään keskiviikkona 20.2. klo 18.00 ravintola Wanhassa Herrassa, Möysä ka-
binetissa 2. kerros, Laaksokatu 17.

Tulevia lähiaikojen tapahtumia
Unkarilainen kulttuurikahvila Multi Cultissa
lauantaina 2.2. klo 12-16, Päijänteenkatu 1.
Tarjolla kahvia, virvokkeita, unkarilaista kahvileipää, Unkaritietoutta, musiikkia ym.
Unkarilainen ruokailta samassa paikassa torstaina 13.3. klo 17-20. Näiden tilaisuuksien
järjestäjänä on vähäksi aikaa lahtelaistunut Anikö Fodor. Hän puhuu suomea ja kertoo
tilaisuuksissa tarjottavista tuotteista.

Teatterimatka Helsingin Kaupunginteatteriin
lauantaina 5.4. klo 13
Menemme katsomaan unkarilaisen Ferenc Molnárin kirjoittamaa kepeää komediaa
’Täydellinen Persikka’. Sitä on esitetty Suomessa aikaisemmin nimellä ’Näytelmä linnas-
sa’. Se on hulvaton tarina teatterin tekijöistä. Tapahtumapaikkana on loistohotelli Italian
Rivirealla.  30-luvun jet set ja glamour antavat loistavat kehykset kutkuttavalle tarinal-
le. Rooleissa mm. Asko Sarkola, Eero Saarinen, Vappu Nalbantoglu, Carl-Kristian Rund-
man ja Antti Litja. Matkan hinta 50 €/hlö sisältää pääsylipun, väliaikakahvin ja matkan.
Lähtö Marolankadun turistipysäkiltä klo 11.00.
Sitovat ilmoittautumiset Merja Manniselle 29.2. mennessä puh. 0400 677 414,
email: merja.manninen@edu.lahti.fi
Paikkoja on varattu 40 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen
jälkeen saatte pankkisiirron maksamista varten. Jäsenet ystävineen tervetuloa mukaan!
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Matkoja
Pécsin Suomi-Unkari Seura on kutsunut meidät kylään tulevana kesänä. Matkan ajan-
kohta on todennäköisesti 4. - 12.7.  Paikkoja varataan 20. Pécsiläiset toivovat meiltä
osallistumista unkarinkielen opiskeluun. He osallistuivat täällä viime kesänä 100 % suo-
menkielen opiskeluun ja odottavat nyt meiltä saamaa Pécsissä. Matkasta enemmän seu-
raavassa jäsenkirjeessä. Matkalla on perinteisesti perhemajoitus.

Slovenian kiertomatka 4.-11.9.
Unkarin olemme jo kiertäneet melko tarkasti, nyt menemme naapuriin. Sielläkin asuu
n. 12000 unkarilaista.
Slovenia on pieni maa, entisen Uudenmaan läänin kokoinen. Päivittäiset ajomatkat ovat
lyhyitä. Ohjelma on suunniteltu siten, että kohteissa jää aikaa myös omatoimiselle ’tu-
rismille’.  Koko matkan ajan käytössämme on oma bussi ja suomenkielinen opas. Matkaa on
suunniteltu maata tuntevien ihmisten ja Suomi-Slovenia Seuran kanssa.  Matkatoimisto-
na MatkaMieli Oy (”pidättää oikeuden hintamuutoksiin”)
Suorat Finnairin lennot Ljubljanaan  torstaina 4.9.  klo 09.50-11.25

ja takaisin torstaina 11.9. klo 12.10-15.45
Majoituspaikat matkalla:  Jeruzalemin kylä koillis-Sloveniassa, hotelli Brenholc 2 yötä,

Strunjan Adrianmeren rannalla, kylpylähotelli Svoboda 3 yötä
Ljubljana, hotelli Park 2 yötä.

Kohteista tehdään retkiä omalla bussilla. Näemme viinialueita, luostareita, merisuolamu-
seon sekä Piranin ja Portorozin rannikkokaupungit ym.
Teemme retken Postojnan tippukiviluolaan (eri maksusta).
Matkan hinta puolihoitoineen on 1250 €/hlö, yhden hengen huonelisä 190 €.
Ennakkomaksu 100 €. Kuljetus Lahdesta lentokentälle ja takaisin noin 35 €.  ’Ei jäseniltä’
peritään 15 € lisä. Paikkoja on saatu vain 20 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Lisäpaikkoja saadaan melko varmasti, jos lähtijöitä on enemmän.
Ilmoittautumiset Simolle 12.3. mennessä, sen jälkeen peritään ennakkomaksut ja lop-
pumaksu n. 5 viikkoa ennen matkaa. Minulta voi kysellä lisätietoja.
Tervetuloa matkalle!

Alkaneen vuoden tapahtumista saatte tietoja seuraavassa jäsenkirjeessä. Siinä kuulem-
me osastomme uuden puheenjohtajan terveiset!
Minä puolestani kiitän kaikkia lämpimästi näistä vuosista. Tavataan entiseen tapaan osas-
tomme järjestämissä tilaisuuksissa.

Tervetuloa vuosikokoukseen!
Oikeaa talvea odotellessa
Terveisin

Simo Närhi
puh. 762 2865 ja 045-677 1541
email: simo.narhi@pp.inet.fi
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