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Hyvät Unkarin Ystävät!
Kedves barátaink!

Osastomme vuosikokous pidettiin noin 20 jäsenen voimin 20.2. Simo Närhi sai kokousväeltä
toivomansa vapautuksen "kapteenin" tehtävistä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ilkka
Haapola. Hallitukseen valittiin lisäksi seuraavat henkilöt: Simo Närhi, Tuija Vähävuori, Esko
Timonen, Raila Hagström, Merja Manninen, Arja Jaatinen, Annikki Saarinen, Heljä Korja ja
Paula Rantanen. Lämpimät kiitokset Simolle 11-vuotisesta urakasta, joka toivottavasti jat-
kuu vielä pitkään uusissa puitteissa!

Ystävyysmatka Pécsiin 4.– 12.7.
Matkustamme ensi kesänä jo 11. kertaa Pécsin Unkari-Suomi -seuran vieraaksi. Isännät toi-
vovat, että me osallistumme Pécsissä unkarinkielen opiskeluun. Pakollistahan se ei toki ole
mutta tilaisuutta kannattaa käyttää hyväksi, sillä matka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden
lisätä unkarin kielen ja kulttuurin tuntemusta!

Matkan hinta on 480 euroa/hlö. Alle 20-vuotiailta nuorilta ja päätoimisilta opiskelijoilta,
jotka matkustavat vanhempiensa (tai muiden omaistensa) mukana, peritään alennettu maksu
415 euroa. Hintaan sisältyvät lentomatkat, kuljetus lentoasemalle ja takaisin, täyshoito
perhemajoituksessa ja isäntien järjestämä ohjelma. Paikkoja on varattu 20.
Sitovat ilmoittautumiset Simo Närhille 4.4. mennessä, jonka jälkeen peritään 100 euron
varausmaksu: simo.narhi@pp.inet.fi tai puh. (045) 677 1541.

Kansalaisjärjestöjen kevätkarnevaalit – "Mahdollisuuksien tori" Vesijärven sa-
tamassa su 27.4.

Osallistumme tänäkin vuonna ”Mahdollisuuksien tori” -nimeä kantaville kansalaisjärjestöjen
yhteisille markkinoille, jotka järjestetään sunnuntaina 27.4 Vesijärven satamassa. Toivot-
tavasti mahdollisimman moni seuran jäsen ja ystävä pistäytyy paikalla ja etenkin SUS:n
toimintapisteessä. Tapahtuma vaatii meiltä paljon työtä, mm. myyntikatoksen pystytystä ja
purkua, pöytien järjestelyä sekä gulyassin, tavaroiden yms. myyntiä. Tarjolla on siis monen-
laista ja mukavaa talkootyötä kaikille innokkaille ja säätä pelkäämättömille vapaaehtoisille!
Jos ehdit mukaan edes tunniksi, niin ilmoita nimesi Paula Rantaselle, puh. (050) 320 1589
tai paula.rantanen@dnainternet.net.

Teatterimatka Helsingin kaupunginteatteriin 5.4.
Menemme katsomaan unkarilaisen Ferenc Molnárin komediaa ”Täydellinen Persikka”. Lähtö
Marolan turistipysäkiltä klo 11.00. Ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta bussissa on vielä
hieman tilaa. Omatoimisesti lippunsa hankkivat ja kuljetusta kaipaavat voivat kysyä sitä
Merja Manniselta puh. (0400) 677 414 tai merja.manninen@edu.lahti.fi. Kuljetus maksaa 10
euroa (tai väliaikakahvin kera 16 euroa).
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Yhdistyksemme tiedotus uudistuu
Olemme koko alkuvuoden työstäneet osastollemme omia www-sivuja. Tavoitteena on saada
ne julkisesti avatuksi kuukauden sisällä. Sen jälkeen kaikki ajankohtainen tieto toiminnas-
tamme, muun muassa tämä jäsenkirje, on kaikkien luettavissa internetistä. Kotisivujen lo-
pullinen sijaintipaikka ei ole vielä tiedossa, mutta ainakin alkuvaiheessa ne löytyvät osoit-
teesta: http://www.suomiunkari.fi/osastot/lahti. Tämän linkin alle ilmestyy aivan lähipäivinä
sivujen testiversio. Käykää tutustumassa ja antakaa palautetta hallituksen jäsenille!

Pyrimme tehostamaan tiedotusta myös siten, että tarjoamme kaikille jäsenille mahdollisuu-
den liittyä osaston sähköpostilistalle. Mikäli sinulle riittää, että saat vastedes jäsenkirjeet
ja muut tiedotteet suoraan sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi puheenjohtajalle
(ilkka.haapola@phnet.fi) tai sihteerille (paula.rantanen@dnainternet.net). Niille jäsenille,
jotka eivät halua käyttää sähköpostia, lähetetään jäsenkirje vanhaan tapaan postitse. Säh-
köinen tiedotus on tehokas vastalääke myös jatkuvasti kasvaville postituskuluille!

Vuoden 2008 jäsenmaksut
Tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet postitetaan jäsenille keskusseuran toimesta jälleen
huhti- tai toukokuun aikana. Toivottavasti pysyt jatkossakin mukana tärkeässä ystävyys-
seuratyössä.

Pécsin kuulumisia
Pécsin Unkari–Suomi -seura järjesti 27.2.–6.3. jo kolmannen kerran peräkkäin monipuolisen
Suomi-viikon yhdessä Suomen suurlähetystön ja kunniakonsulin kanssa. Viikon ohjelmaan
sisältyi näyttely, konsertti, arkkitehtuuriesitelmä ja elokuvaesityksiä. Tapahtumasta uuti-
soitiin mm. PécsTV:n nettisivuilla (ks. www.pecstv.hu/archivum/?vid=c3RnBR0).

Seuraavat tahot etsivät yhteistyökumppaneita Lahdesta tai Päijät-Hämeestä (lisätietoja
saat puheenjohtajalta, ilkka.haapola@phnet.fi tai (040) 843 0206):
Komlón opettajien kamarikuoro. (Kuoron kotisivut (myös englanniksi): www.kpkorus.hu)
Szent Mór Iskolaközpont -niminen koulu (musiikinopettaja Kopjár Anikó) etsii Lahdesta
yläasteen tai lukion (musiikki)luokkaa, jonka kanssa voisi solmia vierailusuhteen. Kyseessä on
katolinen, musiikkiin erikoistunut koulu.

Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk!
Eli Iloista Pääsiäistä toivotellen

Paula Rantanen, sihteeri
Ilkka Haapola, puheenjohtaja
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