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Hyvät Unkarin ystävät  

Kedves barátaink 

 

 

 

Tervetuloa tapaamaan pécsiläisiä kesävieraita! 
 

Osastomme kesän päätapahtuma on pécsiläisten vierailu 24.7. - 2.8. Pécsin Un-

kari-Suomi seuran kokoamaan ryhmään kuuluu tällä kertaa 21 henkilöä, joista 

moni tutustuu nyt ensi kertaa Lahteen. Toki mukana on myös vanhoja ystäviäm-

me. Kaikille vieraille on löytynyt koti, mistä kiitokset isäntäperheille! 

 

Vieraiden ohjelmaan sisältyy mm. suomenkielen opiskelua Wellamo-opistossa, 

Lahden kaupungin vastaanotto, tutustumista Nastolaan ja Hollolan kirkonkylää, 

Tallinnan retki ja melontaa Kahvisaaressa.  

Tällaisten ystävyysvierailujen järjestäminen – perinne joka käynnistyi 35 vuotta 

sitten – on meille iso haaste niin taloudellisesti kuin työmäärän osalta. Toisaalta 

se tuo toimintaamme aivan omintakeista sisältöään. Ystävyysvierailujen perinne 

tarjoaa myös jäsenillemme mahdollisuuksia solmia uusia kontakteja ja ystävyys-

suhteita pécsiläisten kanssa. Tähän tarjoutuu mahdollisuuksia mm. seuraavissa 

tilaisuuksissa, joihin ovat isäntäperheiden ohella tervetulleita kaikki seuran jä-

senet. 

 

1) Päiväretki Tallinnaan torstaina 30.7. Retken hinta on 48 e/hlö, mikä edel-

lyttää 40 henkilön osallistumista. Retkelle ovat siten todella tervetulleita 

myös seuramme jäsenet ja ystävät! Hintaan sisältyy aamiais-buffet laivalla, 

pitkä perilläoloaika (8,5 h!), kaupunkikiertoajelu sekä erinomainen matkaseu-

ra. 

Tallinnan retken ohjelma: 

08.00        lähtö  bussilla Marolankadulta  

10.30-12.30 laiva Helsinki-Tallinna, laivalla aamiais-buffet 

12.45-15.00 kiertoajelu ja opastettu kaupunkikävely (unkariksi) . Sen jälkeen 

vapaata ohjelmaa Vanhassa kaupungissa.  

21.00-23.00 laiva Tallinnasta Helsinkiin ja paluu Lahteen (noin 00.45)   



Matkalle lähtijöiden tulee ilmoittautua Simolle 30.6 mennessä. Ilmoita tällöin 

nimesi sekä syntymäaikasi ja kansalaisuutesi. Maksu peritään pankkisiirrolla 

heti ilmoittautumisen jälkeen. 

  

2) Tutustumisilta Raila Hagströmin puutarhassa (os.Kolkankatu 2) sunnuntai-

na 26.7. klo 17 on toinen ohjelmanumero, johon kaikki jäsenet ovat terve-

tulleita. Tarjolla on pientä suuhunpantavaa ja yhdessäoloa. Spontaanit ohjel-

manumerot ovat tervetulleita. Järjestelyjen kannalta ennakkoilmoittautumi-

nen noin viikkoa ennen Merja Manniselle puh. 0400-677414 tai mer-

ja.manninen@edu.fi,.  

3) Voit tulla mukaan myös Kahvisaareen 29.7. klo 15 seuraamaan ja kannusta-

maan melojia. 

4) Vierailuohjelmassa on useita vapaita iltoja (mm. ti, ke ja pe), joten voitte 

myös spontaanisti kutsua vieraita kylään. Varsinkin ryhmään kuuluvat nuoret 

(8 alle 30-vuotiasta) ovat varmaan kiitollisia uusista aktiviteeteista ja kon-

takteista. 

 

Vierailua on valmistellut työryhmä Merja, Ilkka, Paula ja Simo. Meiltä kaikilta 

voitte tiedustella asiasta lisää. 

 

Syksyn tapahtumia 

Järjestämme jälleen Pécsin päivän illan tiistaina 1.9. Paikasta ja ohjelmasta il-

moitetaan myöhemmin. 

Wellamo-opistolla alkaa (keskiviikkoisin) unkarinkielen jatkokurssi (opettajana 

Hedvig Halme). Siitä saa tarkemmat tiedot opiston kurssiohjelmasta. Lisäksi 

Multicultiin on suunnitteilla Hedvigin vetämä unkariklubi, jossa perehdytään un-

karin alkeisiin. Lisätietoa asiasta saat Hedvigiltä (puh. 044-281 4350). 

 

Kotisivujamme netissä kannattaa aina seurata! 

     http://suomiunkari.fi/osastot/lahti. 

 

 

Oikein hyvää ja leppoisaa Suomen kesää kaikille 
 

Ilkka Haapola, puheenjohtaja 040-843 0206 ilkka.haapola@phnet.fi  

Simo Närhi, talous 045-677 1541 simo.narhi@pp.inet.fi 

sekä muut hallituksen jäsenet 
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