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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 
 

Pikkujoulut teatterissa 
 
Unkarilainen tanssiteatteri Tünet Együttes (The Symptoms) esiintyy Helsingissä, 
Savoy-teatterissa 20.11.2010 klo 19. Palkitussa ja upeaksi sekä hauskaksi mainitussa Alibi-
esityksessä ryhmä yhdistelee rohkeasti tanssi- ja puheteatterin elementtejä. Esityksessä on 
englanninkielinen tekstitys. Esityksestä on tietoa myös viimeisimmässä Suomi-Unkari lehdes-
sä. 
 
Ennen teatteria ruokailemme ravintola Meritähdessä, jonka unkarilainen isäntä lupasi laittaa 
meille unkarilaisen aterian toiveidemme mukaan, mutta suositteli unkarilaista herkkulautas-
ta (sisältää mm. 3:a erilaista lihaa). Mielestäni olisi käytännöllistä, että ruoka on kaikille sa-
ma. Voit toki ilmaista mielipiteesi ilmoittautumisen yhteydessä. Valitsen eniten ääniä saa-
neen aterian. Hinta 15 - 18 e. Ruokailusta informoin ilmoittautuneita myöhemmin. 
 
Aikataulu: lähtö Lahdesta Marolankadulta klo 15, ruokailu Ruoholahdenkatu 14 klo 16.30 ja  
teatteri Kasarminkatu 46–48 klo 19. Esitys päättyy klo 20.30. Lahdessa ollaan n. klo 22.30.  
Bussi kuljettaa meitä koko päivän. 
 
Kustannukset: teatterilippu 20 €, eläkeläiset 15 €, matka 10 € jäsenet ja 15 € ei-jäsenet. 
Pistäpä päivämäärä heti allakkaasi ja ilmoittaudu Merjalle 3.11.2010 mennessä, 
merja.manninen@edu.lahti.fi tai puh. 0400-677414. 
 
Kerro myös, osallistutko ruokailuun ja mitä vaihtoehtoa kannatat: herkkulautanen, pörkölt 
vai paprikakana. Kasvisvaihtoehto ja allergioista johtuvat toiveet tietenkin toteutetaan. 
Muista ilmoittaa! 
 
Kaikki maksut kerätään bussissa, jossa saa laulaa unkarilaisia joululauluja.  
Tervetuloa teatteriretkelle! 
 
 

Villányn viiniä Lahden Sykkeestä 
 
Sykkeen Alkon valikoimista löytyy unkarilainen laatupunaviini Gere Villány Portugieser, joka 
on valmistettu Kékoporto-rypäleestä. Se on erinomainen valinta joulupöytään tai ylipäätään 
porsaanlihan seuralaiseksi. Tilaamalla sen saa parissa päivässä muihinkin Alkon myymälöihin. 
Ostakaa ihmiset unkarilaista viiniä, muuten ne katoavat tykkänään Suomen kartalta! 
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Alumiinitehtaan onnettomuus Unkarissa 
 
Tiedotusvälineiden kautta olemme lukeneet ja nähneet tietoja ikävästä tehtaan jätealtaan 
murtumisesta ja myrkyllisen lietteen leviämisestä suurella voimalla läheiseen kylään. Lä-
himmät kaupungit ovat Kolontár ja Ajka n. 120 km Budapestistä länteen. Lietetulva tuhosi n. 
400 taloa, useita ihmisiä kuoli ja n. 40 neliökilometriä maaperää on saastunut myrkyistä. Lo-
pulliset tuhot selviävät vasta vuosien päästä. Tehdas on kuitenkin jo uudelleen käynnistetty. 
Joulukuun Suomi-Unkari lehdessä on onnettomuudesta lisää ja tietoja avustuskeräyksistä 
joihin on mahdollista osallistua. 
 
 

Suomi-Unkari Seura 60 vuotta 
 
Juhlapäivä oli 10.10. Aleksis Kiven päivänä. Suomen liput liehuivat saloissa juhlistamassa 
merkkipäivää. Seura järjesti avoimen yleisötapahtuman Sunnuntaikävelylle Unkariin  
Katajanokalla Wanhassa Satamassa. Tapahtumassa oli kansantanssia, ruokaesityksiä, viinin-
maistamista, käsitöitä, myyntipöytiä ja arpajaisia. Unkarin kielen pikakurssi keräsi paljon ylei-
söä. Tapahtumassa kävi n. 1000 ihmistä. Meitä lahtelaisia oli omalla bussilla kerrassaan 45 
Unkarista kiinnostunutta mukana. Saavutus on todella hyvä, kiitos siitä. Tapahtumasta on 
enemmän joulukuun Suomi-Unkari lehdessä. 
 

Keskusseuran hallitus piti juhlaistunnon 7.10. 
 
Kokouksen jälkeen oli tapaaminen kutsuvieraiden kanssa. Paikalla oli yksi perustajäsen Ele 
Alenius. Hän kertoi elävästi ja sympaattiseen tyyliinsä seuran perustamisesta. Hallituksen 
juhlakokous myönsi myös ansiomerkkejä. Lahden osalle tulivat seuran kultainen ansiomerkki 
Simo Närhille ja hopeinen Ilkka Haapolalle.  
 

Egerin matkalaiset kokoontuivat matkan muisteluiden merkeissä 21.10. Reino Kivinen 

esitti kuvallisen matkakertomuksen. Muitakin kuvakoosteita matkasta oli nähtävillä. Matka 
oli muistelijoiden mielestä onnistunut. Hotelli Flora ja sen kylpylähoidot saivat kiitettävän 
arvosanan. 
 
Hyvää syksyä kaikille 
 
terveisin seuran hallituksen puolesta 
Merja Manninen ja Simo Närhi   


