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Hyvät Unkarin ystävät  
Kedves barátaink 

 
 
Kesäkauden huipentuma, pécsiläisten vierailu, on onnellisesti ohi. Vieraamme, joita oli 21, 
olivat kaikesta päätellen tyytyväisiä näkemäänsä ja kokemaansa. Oli ilahduttavaa havaita 
vieraitten aito kiinnostus Suomea ja suomen kieltä kohtaan. Ilahduttavaa oli myös se, että 
puolet ryhmästä koostui nuorista, joista monet olivat vieraanamme jo toista kertaa. Ystä-
vyysseuratoiminnan tulevaisuus Pécsissä näyttää siis lupaavalta. Meille vierailun järjestämi-
nen oli suuri mutta mieluisa ponnistus. Siitä, että kaikki onnistui loistavasti, on annettava 
vilpittömät kiitokset isäntäperheille, kielenopettajillemme, tilaisuuksien järjestelyistä vas-
tanneille ja muille jäsenillemme, jotka osallistuivat harvinaisen runsaslukuisina viikon tilai-
suuksiin! 
 
Muistattehan, että ensi kesänä on meidän vuoromme matkustaa Pécsiin mm. kulttuuripää-
kaupunkivuoden tapahtumia seuraamaan. Ohjelmassa tullee olemaan myös kielenopiske-
lua, johon on hyvät mahdollisuudet orientoitua jo tulevan syksyn aikana Wellamo-opistossa 
ja Multi-Cultissa.  
 

Pécsin päivän ilta tiistaina 1.9. 
 
Syksyn toimintakauden avaa viimevuotiseen tapaan ”Pécsin päivän ilta”, jota vietetään tiis-
taina 1.9. klo 17.30 alkaen Kilpiäisten VPK:n talossa ja pihapiirissä (Halkokorvenkatu 11, 
Kilpiäinen). Illan monipuoliseen ohjelmaan sisältyy mm. 
- Henna Salon esitelmä ”Kulttuurivientiä ja taidevaihtoa – kokemuksia Suomi–Unkari-

yhteistyöstä”, jossa hän esittelee hauskoja ja valaisevia esimerkkejä kulttuurien välisestä 
kanssakäymisestä. Henna Salo varttui Hollolassa ja valmistui Helsingin yliopistosta 
vuonna 2002 kulttuurialan asiantuntijaksi pääaineena Unkarin kieli ja kulttuuri. Henna 
on Suomi-Unkari -lehden ahkera kolumnisti, ja hänen esityksensä perustuu pari vuotta 
sitten päättyneeseen viisivuotiseen työrupeamaan Finnagorassa Budapestissa. 

- musiikkia (Imre Kővarin johdolla!) 
- Pécsiläisten vierailun muistelua (mm. video-esitys) 
- ruuanlaittoa aidossa unkarilaisessa bogrács-padassa sekä lopputuloksen maistelua (va-

paaehtoista maksua vastaan) 
- syksyn kuulumisia, arpajaisia, ajatusten vaihtoa, tuttujen tapaamista ym. 
 
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua (järjestelyjen vuoksi) viimeistään sunnuntaina 30.8. Merja 
Manniselle (merja.manninen(at)edu.lahti.fi; puh. 0400- 677 414). Myös vapaaehtoiset ruu-
anlaittajat ja perunankuorijat voivat ilmoittautua Merjalle hyvissä ajoin! 
 



Huomatkaa, että VPK:n rakennus on niin suuri, että mahdumme sateen sattuessa kaikki 
sisätiloihin! (Ajo-ohje: jatka Kilpiäistentien ja Karjusaarenkadun risteyksestä Kilpiäistentietä 
350 m ja käänny vasempaan Halkokorventielle. Bussilla 32 pääsee aika lähelle.) 
 

Unkarin kielen opiskelu syksyllä 2009 
 
Wellamo-opisto järjestää Unkarin jatkokurssin keskiviikkoisin klo 16.45–18.15 ajalla 9.9.–
2.12. (24 h/28 €). Opettajana toimii Hedvig Halme, ja kurssipaikkana on Aikuiskoulutuskes-
kus. Kurssille tulee ilmoittautua ennakkoon(!) 25.8. klo 11 alkaen internetissä 
(www.wellamo-opisto.fi), puhelimitse (03-814 4799) tai opiston toimistossa. Huomaa, että 
ilmoittautumalla vähintään viikkoa ennen varmistat kurssin alkamisen. 
 
Multi-Cultissa aloittaa syyskuussa Hedvig Halmeen vetämä unkarikerho, jossa perehdytään 
unkarin alkeisiin. Kerho kokoontunee päiväsaikaan. Jos haluat mukaan, ilmoittaudu suoraan 
Hedvigille (puh. 044-281 4350), jolta saat myös lisätietoa asiasta. 
 
 

Jäsenmaksuista 
 
Keskusseura lähettää syyskuussa jäsenmaksumuistutuksen niille jäsenille, jotka eivät muis-
taneet hoitaa asiaa keväällä. Muistathan, että arvomme vuoden vaiheessa kaksi kirjapalkin-
toa: toisen jäsenmaksunsa hoitaneiden vanhojen jäsenten ja toinen uusien jäsenten kesken. 
Jäseneksi kannattaa liittyä juuri nyt, sillä loppuvuosi on jäsenmaksun osalta ilmainen! 
 
 

Liity osaston sähköpostilistalle! 
 
Tämä jäsenkirje julkaistaan myös osaston kotisivuilla: http://suomiunkari.fi/osastot/lahti. 
Kun liityt osaston sähköpostilistalle, saat tulevat jäsenkirjeesi sekä muuta ajankohtaista in-
formaatiota Unkaria sivuavista asioista suoraan sähköpostiisi. Se käy helposti: ilmoittamalla 
sähköpostiosoitteesi puheenjohtajalle (ilkka.haapola (at) phnet.fi). Toivomme tietenkin, 
että mahdollisimman moni tekisi näin, sillä se pienentää postituskulujamme! 
 
 
 

Oikein antoisaa ja satoisaa syksyä kaikille! 
 
Ilkka Haapola, puheenjohtaja 040-843 0206 ilkka.haapola@phnet.fi  
ja muut hallituksen jäsenet 
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