
 

Jäsentiedote 1/2010 

Hyvät Unkarin ystävät – Kedves barátaink 
 

Kiitämme lämpimästi kaikkia jäseniämme ja ystäviämme kuluneesta vuodesta. 

Aktiivisten eli jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä (115) pysyi viime 

vuonna kutakuinkin ennallaan, ja uusia jäseniäkin yhdistykseemme liittyi kah-

deksan. Osastomme tilanne näyttää siis valoisalta. Toivottavasti tapahtumat, 

joita pyrimme hallituksen ja muiden vapaaehtoisten voimin tänäkin vuonna jär-

jestämään, vastaavat sinunkin toiveitasi! 

 

Tämän toimintavuoden avasi Unkarilainen kulttuurikahvila (la 23.1.), joka on-

nistui erinomaisesti. Paikalla kävi lähes 50 henkilöä. Kuva- ja muuta satoa ta-

pahtumasta löydät osaston kotisivuilta (www.suomiunkari.fi/osastot/lahti). 

 

 

Esitelmä Unkarin poliittisesta tilanteesta ke 17.2. klo 17.00–18.30 

(Lahden aikuiskoulutuskeskus, luokka 103, Kirkkokatu 16) 

Unkarin yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne on ollut näkyvästi esillä medi-

assa. Uutisointi jatkunee myös tänä vuonna, sillä edessä ovat parlamentti-, pre-

sidentti- ja kunnallisvaalit, joissa poliittiset voimasuhteet tulevat muuttumaan 

dramaattisesti. Oman särönsä poliittiseen elämään on tuonut äärioikeistolaisen 

Jobbik-puolueen kannatuksen kasvu. Tuleeko se jatkumaan? 

       Näihin kysymyksiin liittyen järjestämme vuosikokouksen edellä kaikille 

avoimen esitelmätilaisuuden, jossa poliittisen historian asiantuntija YTT Heino 

Nyyssönen (Tampereen yliopisto) valottaa Unkarin yhteiskunnallista ja poliit-

tista kehitystä. Hän esittelee myös yhdessä Anssi Halmesvirran kanssa kirjoit-

tamaansa teosta ”Unkarin kansannousu 1956”, joka palkittiin kunniamainin-

nalla Lahden historiapäivillä vuonna 2007. Teos kuvaa edelleen ajankohtaisella 

tavalla Unkarin poliittista historiaa kansannoususta 1990-luvulle. Tilaisuuden 

päätteeksi kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 

Osaston vuosikokous ke 17.2.2010 klo 18.45 alkaen 

Esitelmän jälkeen järjestetään osaston vuosikokous. Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen määräämät asiat, kuten viime vuoden tilinpäätös, puheenjohtajan ja 

muiden hallituksen jäsenten valinta, jäsenmaksut jne. Ennen vuosikokousta on 

kahvitarjoilu. 

 

Ystävyysmatka Pécsiin heinäkuussa  

Matkustamme jälleen Pécsiin sikäläisen ystävyysseuran vieraiksi 13.–19.7. Mat-

kan alustava hinta on viime kesän isäntäperheille 310 euroa ja muille 350 euro-

a/hlö, mikä kattaa matkakulut Lahden ja Pécsin välillä. Perillä on vanhaan 

tapaan perhemajoitus, ja ohjelmaan sisältyy mahdollisuus unkarin kielen 

opiskeluun.  

 

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


Toivomme matkasta kiinnostuneiden ilmoittautuvan mahdollisimman pian Simo 

Närhille (simo.narhi(at)pp.inet.fi tai puh. (045) 677 1541) tai Ilkka Haapolalle 

(ilkka.haapola(at)phnet.fi tai puh. (040) 843 0206). Ilmoittautuneilta kerätään 

1.4. mennessä (kun matkan tarkat tiedot varmistuvat) lopullinen sitova ilmoit-

tautuminen sekä 100 euron ennakkomaksu. Paikkoja on rajoitetusti, joten kan-

nattaa pitää kiirettä! 

 

Kylpylä- ja kulttuurimatka Egeriin 6.-13.9. 

Syyskuun ohjelmassa on jälleen pienen tauon jälkeen Simo Närhin vetämä 

matka Unkariin. Kohteena on tällä kertaa Eger, josta tehdään retkiä mm. Toka-

jiin ja Hortobágy’iin. Matkan jäsenhinta on 940 euroa. Bussikuljetus Lahdesta 

lentoasemalle ja takaisin veloitetaan erikseen. Tarkat ohjelma- ja hintatiedot 

selviävät erillisestä matkaesitteestä (tämän tiedotteen liitteenä). Ilmoittautumiset 

Simolle 15.3. mennessä (simo.narhi(at)pp.inet.fi tai puh. (045) 677 1541). 

 

Jäsenarvonnan tulokset 

Tammikuun hallituksen kokouksessa arvottiin kirjapalkinnot toisaalta kaikkien 

jäsenmaksunsa kesken ja toisaalta kaikkien uusien jäsenten kesken. Onnetar 

suosi Merja Mannista ja Terhi Isotaloa. Palkinnot luovutetaan vuosikokouksessa 

17.2. Lämpimät onnittelut voittajille! 

 

 

Muita unkariaiheisia tapahtumia kevätkaudella 2010 

 Pécsiläinen taide- ja kulttuurielämä esittäytyy Unkarin kulttuuriviikolla Turus-

sa 8.4. alkaen. Ohjelmassa on mm. pécsiläisten kuvataiteilijoiden näyttely ja 

tanssiryhmän esityksiä. Valmistelemmekin retkeä Turkuun todennäköisesti 

lauantaiksi 10.4. Suunnitelma tarkentuu, kun viikon lopullinen ohjelma 

selviää. 

 Béla Bartókin teosten ensiesitysten sarja jatkuu Jukka-Pekka Sarasteen joh-

dolla Lahdessa. Nyt on vuorossa (pienois)ooppera Ritari siniparran linna, joka 

esitetään Sinfonia Lahden 60-vuotisjuhlakonserteissa 18.2 & 19.2. 

 Viulisti Antal Szalai ja pianisti Jenni Lappalainen esiintyvät Avauksia -

kamarimusiikkifestivaaleilla Lahdessa pe 26.3. (Felix Kron -sali klo 19). 

 Multi-Cultissa kokoontuvat keskiviikkoisin unkarin kielen alkeis- ja 

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

 Pécsin kulttuuripääkaupunkivuoden avajaiset pidettiin Széchenyi-aukiolla 

10.1. Ohjelmakatalogiin sisältyy 350 tapahtumaa, joten niitä riittää vuoden 

jokaiselle päivälle. Kulttuuripääkaupunkihankkeen kokonaisbudjetti on hui-

keat 35 miljardia forinttia (125 miljoonaa euroa). Pääosa rahoista menee 

konsertti- ja konferenssikeskuksen, Del-Dunantul’in alueellisen kirjasto- ja 

tietokeskuksen ja Zsolnay’n kulttuurikorttelin rakentamiseen ja ”Museoka-

dun” uudistamiseen. Lukuisia kulttuurihistoriallisia ja uudempiakin aukioita 

on uudistettu, ja ydinkeskustan autoilta rauhoitettu kävelykatuvyöhyke on 

entisestäänkin laajentunut. 

 

Suomi-Unkari seuran Lahden osaston hallitus 


