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Hyvät Unkarin ystävät, kedves barátaink

Parhaat kiitokset päättyneestä vuodesta, joka oli osastollemme tapahtumarikas. Erityisen
lämmin kiitos kuuluu sille suurelle vapaaehtoisten joukolle, jota ilman kaikkien tilaisuuksien
läpivienti ei olisi onnistunut. Osastomme jäsenmäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan, ja
uusia jäseniäkin on tullut mukaan. Tältä pohjalta on hyvä aloittaa uusi toimintavuosi, jonka
ykköstapahtuma tullee jälleen kerran olemaan pécsiläisten vierailu.

Pécsiläiset Lahdessa heinäkuun lopussa
Saamme ensi kesänä jo 12. kerran vieraaksemme joukon Pécsin Unkari-Suomi -yhdistyksen
jäseniä ja ystäviä (20–25 henkilöä). Vierailu ajoittunee viikolle 31 (noin 25.7.–1.8.), mutta
tarkka aikataulu selviää myöhemmin. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, että
tarvitsemme runsaasti vapaaehtoisia perhemajoituksen järjestämiseksi vieraillemme.
Pyydämmekin kaikkia, jotka voivat tarjota majapaikan yhdelle tai useammalle vieraalle,
ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen (ilkka.haapola@phnet.fi, p. 040-843 0206) tai Simo
Närhiin (simo.narhi@pp.inet.fi, p. 045-677 1541). Ystävyysvierailut ovat mainio tapa solmia
uusia ystävyyssuhteita ja ylläpitää vanhoja. Ensi vuonna on taas meidän vuoromme
matkustaa Pécsiin, joka on silloin Euroopan kulttuuripääkaupunki!

Osaston vuosikokous ti 17.2.2009 klo 19.00
Tervetuloa osastomme vuosikokoukseen, joka pidetään ti 17.2. klo 19.00 alkaen Lahden
lyseon vanhassa juhlasalissa (Lahdenkatu 6, 2. krs; sisäänkäynti pääovesta). Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat, kuten viime vuoden tilinpäätös, puheenjohtajan ja
muiden hallituksen jäsenten valinta, jäsenmaksut jne. Ennen vuosikokousta on kahvitarjoilu.

Katsaus suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksen perinteeseen Unkarissa –
yleisötilaisuus ti 17.2.2009 klo 17.00–18.30 (Lahden lyseo)
Järjestämme vuosikokouksen yhteydessä avoimen yleisötilaisuuden, jossa lehtori Gergely
Dusnoki Jyväskylän yliopistosta kertoo meille unkarilaisen kielitieteen varhaisvaiheen
avainhenkilöistä ja suomalais-ugrilaisen kieliteorian kehityksestä Unkarissa. Tilaisuuteen
osallistuu myös professori Tuomo Lahdelma, joka kertoo Jyväskylän yliopiston
hungarologian yksikön toiminnasta. Gergely Dusnoki on 30-vuotias, erinomaisesti suomea
puhuva kielitieteilijä Debrecenistä. Hän on työskennellyt viimeiset puolitoista vuotta lehtorina
Jyväskylän yliopistossa ja tekee väitöskirjaa saamen kielestä. Tilaisuus päättyy
kahvitilaisuuteen, jonka jälkeen alkaa osaston vuosikokous. Tarjoilun vuoksi pyydämme
sinua mielellään ilmoittamaan osallistumisestasi sihteerille (paula.rantanen@dnainternet.net,
p. 050-3201589).
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Unkarilainen kulttuurikahvila la 21.3. Multi-Cultissa
Lahden monikulttuurikeskus Multi-Cultissa (Päijänteenkatu 1) järjestetään viimevuotiseen
tapaan unkarilainen kulttuurikahvila 21.3 klo 12–16. Tarjolla on ajankohtaista tietoa Unkarin
kulttuurista, viineistä ja historiasta, pääsiäismunien maalausta yms. kahvin ja pienen
purtavan lomassa. Tervetuloa viihtymään – ja vihjaa tapahtumasta myös ystävillesi!

Kevään kulttuurivalinta: Viikonlopun klassiset pe 24.4. klo 19 Sibeliustalossa
Tänä keväänä suunnistamme Sinfonia Lahden konserttiin 24.4. Silloin kuullaan Jukka-Pekka
Sarasteen johdolla mm. Franz (Ferenc) Lisztin 2. pianokonsertto ja Béla Bartókin
tunnetuimpiin teoksiin kuuluva Musiikkia jousille, lyömäsoittimille ja celestalle (ensiesitys
Lahdessa!). Tuntia ennen (klo 18) on mahdollisuus kuulla Minna Lindgrenin johdatus
konserttiin. Konserttipaketin (sisältäen väliaikatarjoilun) hinta on eläkeläisille 25 € ja muille 30
€. Pyydämme asiasta kiinnostuneita seuran jäseniä ja ystäviä ilmoittautumaan Merja
Manniselle (puh. 0400-677414, email: mkmanni@edu.lahti.fi) 31.3. mennessä. Tavataan siis
joukolla Sibeliustalossa klo 18, hienon musiikin äärellä hyvässä seurassa!

Kansainväliset markkinat Vesijärven satamassa 26.4.
Huhtikuun viimeisenä sunnuntaina vietetään perinteisiä kansainvälisiä markkinoita
Vesijärven satamassa Sibeliustalon kupeessa. Niistä enemmän myöhemmin.

Muita vinkkejä kevätkaudelle 2009

Unkarin kieltä on mahdollista opiskella joko maanantaisin klo 17–18.30 Wellamo-
opistossa (puh. 814 4736) tai keskiviikkoisin klo 16.30–18.00 Multi-Cultissa (Hedvig
Halme p. 044-281 4350).

 Tänä vuonna Unkarissakin muistetaan itävaltalaista säveltäjää Joseph Haydnia, jonka
kuolemasta on kulunut 200 vuotta. Haydn toimi peräti 25 vuotta ruhtinas Esterházyn
kapellimestarina suvun Fertödissä ja Itävallan Eisenstadtissa (Kismártonissa)
sijaitsevissa palatseissa (ks. www.culture.hu ). Haydnin oratorio Luominen tullaan
esittämään säveltäjän kuolinpäivänä 31.5. peräti viidessä unkarilaiskaupungissa:
Esztergomissa, Sopronissa, Balatonfüredisssä, Pécsissä ja Budapestissä. Haydn on
vahvasti esillä myös Sinfonia Lahden kevätohjelmistossa: 29.1., 27.3. ja 28.3.
100 Gypsy violins from Budapest. Unkarilaista mustalaismusiikkia on tarjolla
Sibeliustalossa lauantaina 21.3. klo 19.30.

Haluatko jäsentiedotteen sähköpostiisi?
Jos sinulle riittää, että saat muut vuoden aikana ilmestyvät tiedotteet pelkästään sähköisessä
muodossa, ilmoita siitä allekirjoittaneelle (ilkka.haapola@phnet.fi).

Tämä jäsenkirje on luettavissa myös kotisivuiltamme:
www.suomiunkari.fi/osastot/lahti.

Sieltä löytyy myös ajantasaista lisätietoa vuoden tapahtumista ja monista muista asioista!

Yhteistyöterveisin
Ilkka Haapola ja muut hallituksen jäsenet!
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