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Hyvät Unkarin ystävät, kedves barátaink!

Viime jäsenkirjeen (12.3.) jälkeiset kuukaudet ovat olleet varsin tapahtumarikkaita ja työntäyteisiä.
Tekemisistä mainittakoon osaston kotisivujen valmistelu sekä huhtikuun teatteriretki ja Lahden
kansainväliset markkinat. Lisäksi allekirjoittanut osallistui toukokuun alussa Pécsissä pidettyyn
vanhustenhuoltoseminaariin tavaten samalla paikallisen Unkari-Suomi seuran hallituksen jäseniä,
ja heinäkuun alussa osaston 11-jäseninen ryhmä teki järjestyksessä jo XI ystävyysvierailun
Pécsiin. Vierailun ohjelma oli jälleen monipuolinen ja tiivis. Siihen sisältyi kielen opiskelua,
kulttuurikohteita, kylpyläkäyntejä ym. Ensi kesänä onkin sitten pécsiläisten vuoro tulla kylään
tänne päin. Mutta jos kevätkausi oli työntäyteinen, niin syksylläkin tapahtuu.

Pécsin päivän ilta 1.9.2008

Syyskuun 1. päivä on Pécsissä perinteinen juhlapäivä, jolloin palkitaan ansioituneita kaupunkilai-
sia ja vietetään värikästä kansanjuhlaa kaupungin kaduilla ja aukioilla. Tänä vuonna osastomme
järjestää oman Pécsin päivän illan. Tilaisuus alkaa vanhojen unkarilaiskirkkojen kattomaalauk-
sia esittelevän näyttelyn avajaisilla klo 17, ja se jatkuu kansantanssi-, kansanmusiikki- ja muiden
mielenkiintoisten esitysten siivittämänä puoli yhdeksään. Illan pääesiintyjä on Kulttuurien museon
intendentti Ildikó Lehtinen. Tervetuloa paikalle!

Karpaattien altaan kirkkojen kattokasetit -näyttely on esillä aikuiskoulutuskeskuksen ala-
aulassa 13.9. saakka (ma–pe klo 8–20, la 9–15). Se esittelee upeiden valokuvien avulla vanhojen
unkarilaiskirkkojen puisissa kattokaseteissa esiintyviä ainutlaatuisia kuvastoja. Pääosa näyttelyn

Pécsin päivän ilta 1.9.2008
Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa klo 17–21

17:00 Karpaattien altaan kirkkojen kattokasetit -näyttelyn avajaiset
Avaajana Unkarin Kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtaja Ildikó Markus

17:45 Hollolan nuorisoseuran nuorten kansantanssiryhmä
18:00 Johdatus Baranyan alueen kansanperinteeseen

Intendentti Ildikó Lehtinen, Kulttuurien museo
Tauko: kahvia, virvokkeita ym.

19:15 Terveisiä Pécsin ja Baranyan matkoilta
Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat; Tiirismaan koulun kuvataideluokka
Lahden osaston XI ystävyysvierailu ym.

20:00 Kansanmusiikkiyhtye Riemukupla
20:15 Pécsin tie Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2010

Ilkka Haapola, osaston puheenjohtaja
20:30 Tilaisuuden päätös

Vapaa pääsy!



kuvista on peräisin Baranyan läänin reformoiduista kirkoista, joissa tämä kirkkomaalauksen
perinne on säilynyt poikkeuksellisen hyvin.

Unkarin kielen opiskelumahdollisuuksista

Monikulttuurisuuskeskus Multi-Cultissa (Päijänteenkatu 1) kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.30–
18.30 Hedvig Halmeen vetämä Unkarin kerho, jossa opiskellaan kieltä Unkaria helposti II -kirjan
pohjalta. Kerho aloittaa 17.9. Kerhon pyörittämiseksi peritään pieni osanottomaksu, jonka suu-
ruus riippuu opiskelijoiden määrästä. Lisätietoja asiasta saat suoraan Hedvig Halmeelta (puh. 044
- 281 4350).

Wellamo-opiston Unkarin jatkokurssi käynnistyy tammikuussa (ma 17.00–18.30 ajalla 12.1.–
20.4.). Ilmoittautuminen kurssille alkaa maanantaina 1.12 klo 10!

Syksyn muita tapahtumia

Syyskauden muut, tähän mennessä sovitut, tapahtumat on kirjattu alla olevaan listaan. Niistä
mainittakoon lokakuun jälkimmäiselle puoliskolle ajoittuvat koulujen Unkari-viikot, joiden järjeste-
lyissä avustamme kouluja kykyjemme mukaan, sekä ennen kaikkea 21.11. järjestettävä unkari-
laisten viinien ilta. Tilaisuuden pitopaikka ja ohjelma ovat vielä tarkentamatta. Tiedotamme
asiasta myöhemmin jäsenkirjeellä ja osaston kotisivuilla.

Syyskauden tapahtumia SUS:n Lahden osastossa:

- 1.9. Pécsin päivän ilta
- 1.–13.9. Karpaattien altaan kirkkojen kattokasetit -näyttely
- 4.–11.9. Mennään naapuriin – Slovenian kiertomatka (lm)
- Koulujen Unkari-viikko (viikot 43–44)
- Suomi–Unkari seuran osastojen neuvottelupäivät Järvenpäässä
- 21.11. Unkarilaisten viinien ilta (paikka avoin)

Uutisia

Tiirismaan koulun kuvataideluokka matkusti huhtikuussa opettaja Heidi Blanckin johdolla
Pécsiin sikäläisen reformoidun koulun vieraaksi. Luokka järjesti ennen matkaansa Unkari-
aiheisen vitriininäyttelyn koulussaan.
Koulutuskeskus Salpauksen kokkiopiskelijat vierailivat opettaja Tapani Pentsisen johdolla
Pécsissä vapun tienoilla. SUS:n Lahden osaston entinen puheenjohtaja Hannu Jalkanen
toimi matkalla oppaana ja tulkkina.

 Lahdessakin vieraillut Muzsikás on saanut arvostetun maailmanmusiikin WOMEX 08 -pal-
kinnon. Palkinnon perusteluissa mainitaan erityisesti yhtyeen kaksi albumia: ”Máramaros
– The lost Jewish music of Transylvania” (1992) ja ”Bartók album” (1998). Näistä varsinkin
jälkimmäinen albumi, jonka mukana seuraa peräti 80-sivuinen esittelyvihko, tarjoaa erin-
omaisen johdannon unkarilaiseen kansanmusiikkiin ja Béla Bartókin sen parissa teke-
mään keruutyöhön. Lisätietoa Muzsikás’ista löytyy yhtyeen kotisivuilta www.muzsikas.hu.

*     *     *
Tämä jäsenkirje ja paljon muuta ajankohtaista tietoa löytyy osastomme uusilta kotisivuilta
www.suomiunkari.fi/osastot/lahti. Jos sinulla on osaston toimintaa koskevia ideoita tai
toivomuksia, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai muihin hallituksen jäseniin!

Terveisin Ilkka Haapola  (puh. 040-843 0206; email: ilkka.haapola@phnet.fi).
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