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Teatteriretki Espooseen lauantaina 30.1.2010 

Lähde kanssamme Espooseen katsomaan budapestiläisen teatteriryhmän 

Pintér Béla & Companyn esitystä Gyévuska (tyttö)! Gyévuska kuvaa musiikki-

teatterin keinoin toisen maailmansodan tapahtumia Unkarissa. Esitys on 

unkarinkielinen (vuorosanat lauletaan), ja se tekstitetään suomeksi.  Teatteri-

ryhmä Pintér Béla & Company perustettiin vuonna 1998. Se on tänä päivänä 

innovatiivisimpia itsenäisiä teatteriryhmiä Unkarissa. Samalla matkalla 

käymme tutustumassa myös mm. modernin taiteen museoon Emmaan. 

Lähdemme Lahdesta linja-autoaseman turistipysäkiltä klo 9.30, ja palaamme 

takaisin Lahteen noin klo 18. Päivä alkaa klo 11 opastetulla kierroksella Em-

man perusnäyttelyyn (Saastamoisen säätiön taidekokoelma). Kierroksen jäl-

keen sinulla on mahdollisuus tutustua oman valintasi mukaan neljään muu-

hun museoon, jotka sijaitsevat samassa WeeGee-talossa (Helinä Rautavaaran 

museo, Lelumuseo, Kellomuseo ja Galleria Aarni). Tämän jälkeen menemme 

omakustanteiselle lounaalle teatterin lähellä sijaitsevaan turkkilaiseen ravin-

tolaan, josta siirrymme Espoon teatteriin. Teatteriesitys alkaa klo 15.  

 

Retken hinta on 60 euroa/henkilö, mikä sisältää bussikuljetuksen, teatterili-

pun ja opastetun museokierroksen Emmaan. Museolippu kelpaa myös Wee-

Gee-talon muihin museoihin. Ruokailu ei sisälly hintaan. Mikäli lähtijöitä on 

vähintään 30, hinta putoaa 55 euroon. Sitovat ilmoittautumiset 7.1. mennessä 

Merja Manniselle (puh. 0400 - 677 414  tai email: 

merja.manninen@edu.lahti.fi). 

 

 

Unkarilainen kulttuurikahvila la 23.1.2010 klo 12–15 

 

Järjestämme jo kolmantena vuonna peräkkäin unkarilaisen kulttuurikahvilan 

Lahden Multi-Cultissa (Päijänteenkatu 1). Tarjolla on unkarilaisia leivonnaisia 

kahvin/teen kera, musiikkiesityksiä ja kiinnostavia tietoiskuja mm. Unkarin 

kansantanssi- ja pukuperinteistä (Bela Gazdag), kulttuuripääkaupunkivuoden 

tapahtumista Pécsissä ja yhdistyksemme ensi vuoden suunnitelmista. Myynti-

pöydältä löytyy pieniä eriä mausteita, kirjoja ja musiikkia sekä matkailuesit-

teitä. Jos haluat osallistua (ja samalla perehtyä) leivonnaisten valmistamiseen 

tai muutoin kahvilan järjestämistyöhön, niin ota yhteyttä Hedvig Halmeeseen 

(puh. 044-281 4350). Tervetuloa joka tapauksessa viihtymään – ja vihjaa 

tapahtumasta myös ystävillesi!   

 

Osaston kotisivuilta (www.suomiunkari.fi/osastot/lahti) löytyy kuvakavalkadi 

viime vuoden kulttuurikahvilasta. 
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Katsaus Unkarin ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen ke 17.2. 

klo 17.00 alkaen Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa 

 

Unkarin yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne on ollut näkyvästi esillä sekä 

sanomalehdistössä että seuran omassa jäsenlehdessä. Ja uutisointi jatkunee 

myös ensi vuonna, sillä edessä ovat sekä parlamentti-, presidentti- että kun-

nallisvaalit, joissa valta tulee mitä todennäköisimmin vaihtumaan. Oman sä-

rönsä Unkarin poliittiseen elämään on luonut äärioikeistolaisen Jobbik-puo-

lueen menestyminen Euro-vaaleissa. Tuleeko se jatkumaan? 

 

Näihin kysymyksiin liittyen järjestämme helmikuussa vuosikokouksen yhtey-

dessä esitelmätilaisuuden, jossa poliittisen historian asiantuntija YTT Heino 

Nyyssönen (Tampereen yliopisto) valottaa Unkarin yhteiskunnallista ja poliit-

tista kehitystä hieman pintaa syvemmältä. Nyyssönen on luvannut samalla 

esitellä yhdessä Anssi Halmesvirran kanssa kirjoittamaansa teosta ”Unkarin 

kansannousu 1956”, joka palkittiin kunniamaininnalla Lahden historiapäivillä 

vuonna 2007. Teos kuvaa edelleen ajankohtaisella tavalla Unkarin poliittista 

historiaa kansannoususta 1990-luvulle.  

 

Esitelmätilaisuuden jälkeen pidetään osaston vuosikokous (sitä ennen kahvi-

tauko), joka alkaa klo 19.00. Tästä ilmoitetaan tarkemmin tammikuussa. 

 

 

Muita ensi vuoden tapahtumia 

 

Ensi vuosi tulee olemaan erittäin vilkas. Tulevista tapahtumista voidaan jo 

tässä vaiheessa mainita seuraavat: 

- Kielen opiskelu jatkuu Multi-Cultissa tammikuussa; suunnitteilla on myös 

jatkoryhmä (lisätietoa Hedvig Halmeelta, puh. 044-281 4350); 

- Kansainväliset markkinat huhtikuun (viimeinen sunnuntai); 

- Kesällä matkustamme ystävyysvierailulle Pécsiin, Euroopan kulttuuripää-

kaupunkiin (ajankohta varmistuu myöhemmin, lisätietoa on tarjolla jo 

kulttuurikahvilassa); 

- 1.9. vietämme jälleen Pécsin päivän iltaa; 

- Syyskuulle on valmisteilla ryhmämatka Egerin seudulle (asiasta voi tiedustella 

Simo Närhiltä, puh. 045–6771541); 

- 10.10. Suomi-Unkari Seura täyttää 60 vuotta. Sen kunniaksi seura järjestää 

pitkähkön tauon jälkeen ”Sunnuntaikävelylle Unkariin” -tapahtuman 

Helsingissä. 

 

Näistä tapahtumista kerrotaan tarkemmin ensi vuoden jäsentiedotteissa sekä 

osastomme kotisivuilla www.suomiunkari.fi/osastot/lahti.  Sitä ennen on kui-

tenkin aika rauhoittua joulun viettoon! 

 

Hyvän joulun toivotuksin 7.12.2009 

Suomi-Unkari seuran Lahden osaston hallitus 
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