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Hyvät Unkarin ystävät  
Kedves barátaink 
 
 
Kansalaisjärjestöjen kevätkarnevaalit - ”Mahdollisuuksien tori”  
Vesijärven satamassa sunnuntaina 26.4. klo 11.00–15.00 
 
Meillä on siellä entiseen tapaan oma telttamme tutuilla tunnuksilla, joten meidät 
on helppo löytää. Tarjolla on reilut 100 annosta mainiota gulyassia, suomeksi unka-
rilaista keittoa! Sitä voi nauttia paikan päällä, toki sitä myydään omiin astioihinkin 
kotiin vietäväksi. Tarjolla on lisäksi maustetahnoja, Unkari-aiheisia tietokirjoja, 
pikkuesineitä ja matkailuesitteitä.  
Vapaaehtoiset apujoukot ovat tervetulleita teltan pystytykseen, tavaroiden myyn-
tiin, ym. tehtäviin. Paula Rantanen on vastaavana mestarina markkinapaikalla, hä-
nelle voi ilmoittautua yhteisen yrityksemme hoitamiseen, puh 050-320 1589 tai 
paula.rantanen@dnainternet.net. Asiantuntijamme vastaavat mielellään kaikkiin 
mahdollisiin Unkaria koskeviin kysymyksiin!!  
Tervetuloa tutut ja tuntemattomat ystävineen!  
 
Pécsiläisten vierailu tulevana kesänä.  
Ajankohta on melko varmasti 24.7. – 2.8. Henkilömäärä on todennäköisesti 17 ja 
nimetkin ovat jo tiedossa. Isäntäperheitä on jo aika monta, mutta lisää varmaan 
tarvitaan. Vieraiden ohjelmaan pyritään järjestämään sellaisia retkiä + illanvietto, 
joihin kaikki jäsenet voivat osallistua. Vierailuun liittyviä lisätietoja: 
Ilkalta puh. 040-843 0206 ja Simolta puh. 045-677 1541 
 
Jäsenmaksujen perintä on taas nyt keväällä.  
Entiseen tapaan sen hoitaa Suomi-Unkari Seuran keskusseura.  
Jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa, joista toinen 
arvotaan vuoden aikana liittyneiden uusien jäsenten kesken.  
 
Kaikki ne vanhat jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan kahtena pe-
räkkäisenä vuonna, on keskusseuran suosituksesta poistettu Suomi-Unkari lehden 
postituslistalta ja heidät poistetaan tämän kirjeen jälkeen myös osaston jäsen-
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tiedotteen listalta. Jos sinä sattumoisin kuulut tähän joukkoon ja haluat palauttaa 
jäsenetuutesi ennalleen, niin ota yhteyttä puheenjohtajaan tai taloudenhoitajaan. 
Kaikkien kannatta muistaa se, että varmin tapa säilyttää jäsenoikeutensa on jä-
senmaksun maksaminen!  
 
Unkarilainen kulttuurikahvila Multi-Cultissa 21.3. onnistui oikein hyvin. Kiitokset 
kävijöille, joita oli noin 50 ja samoin talkooväelle. Kotisivuiltamme löytyy kuva-
kooste tapahtumasta.  
Viime vuoden markkinoista löytyy myös lähiaikoina tietoa samoilta sivuilta ja linkki 
kuva-albumiin. Kotisivujamme www.suomiunkari.fi/osatot/lahti kannattaa käydä 
katsomassa. Sivut pyritään pitämään asioiden tapahtumien osalta ajan tasalla.  
 
Tämän tiedotteen käsikirjoitus on poikkeuksellisesti Simon laatima. 
 

Kevätterveisin 
Ilkka Haapola, puheenjohtaja puh. 040-843 0206 
Simo Närhi, talous puh. 045-677 1541 
sekä muut hallituksen jäsenet 
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