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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 
 
Lämmin kiitos kaikille seuramme jäsenille ja ystäville viime vuodesta! Vaiherikkaan vuoden 
kohokohtiin lukeutuivat ystävyysvierailu Pécsiin, yhteistyössä Lahden kaupungin ja Unkarin 
Kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa toteutettu Transfer City -näyttely, kulttuuri- ja kylpylä-
matka Egeriin, Suomi-Unkari seuran 60-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetty Sunnuntaikävelylle 
Unkariin -tapahtuma ja monet muut tilaisuudet. Näin jälkeenpäin katsottuna vuoden aikana 
tapahtui todella paljon. Tässä kirjeessä kerromme alkaneen vuoden tapahtumista. 
 
 

Yhdistyksen vuosikokous 21.2. klo 18 alkaen sekä Ferenc Liszt -juhla sen jäl-
keen 
 
Suomi-Unkari seuran Lahden osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 
21.2.2011 kello 18.00 alkaen Lahden konservatorion Aarre Hemming -salissa (Sibeliuksenka-
tu 1,  5.kerros). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä julkistetaan vuoden 2010 
jäsenarvonnan voittajat. Kokous päättyy noin kello 18.45, jonka jälkeen on kahvitarjoilu. 
Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita paikalle! 
 
Unkarilaisen säveltäjän ja mestaripianistin Ferenc Lisztin syntymästä 
tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta. Sen kunniaksi järjestämme 
pienimuotoisen Liszt-tapahtuman heti vuosikokouksen jälkeen. 
 
Liszt -tapahtuma alkaa klo 19.15 Lahden konservatorion Aarre Hemming 
-salissa ja kestää noin 45 minuuttia. Tapahtumassa 
- Lahden konservatorion musiikinteorian lehtori Outi Leppänen esitte-

lee Lisztin elämää ja musiikkia, ja 
- pianisti Heikki Kaskela soittaa Lisztin sävellyksen Funérailles kokoel-

masta Harmonies poétiques et religieuses. 

Ferenc Liszt (22.10.1811–31.7.1886) syntyi Doborjánin maaseutukaupungissa, joka jäi en-
simmäisen maailmansodan jälkeen Itävallan puolelle ja tunnetaan nykyisin nimellä Raiding. 
Lisztin sävellyksistä monet muistavat tietysti unkarilaiset rapsodiat ja Rákóczy-marssin, mut-
ta hänen koko tuotantonsa on todella laaja. Liszt oli 1800-luvun taidemusiikin keskeisiä 
hahmoja, joka uudisti pianonsoiton tekniikkaa ja esiintymiskäytäntöjä. Näistä asioista kuu-
lemme varmasti lisää tulevassa Liszt-illassamme. Tilaisuus on avoin kaikille, joten voit vihjata 
siitä myös ystävillesi! 

 



Muita kevään tapahtumia 
 
Kevätkauden muista tapahtumista kannattaa jo tässä vaiheessa merkitä kalenteriin Unkari-
lainen kulttuurikahvila lauantaina 19.3. klo 12–15 (Multi-Culti) sekä perinteiset kevätmark-
kinat ”Mahdollisuuksien tori” sunnuntaina 15.5. klo 11–15 (Vesijärven satama).  
 
Unkarilaisen kulttuurikahvilan ohjelma on vielä suunnitteilla, joten otamme mielellämme 
vastaan hyviä ohjelmaideoita ja -toivomuksia (voit kertoa niistä esim. puheenjohtajalle: ilk-
ka.haapola(at)phnet.fi tai puh. (040) 843 0206). Pienenä vihjeenä kerrottakoon, että kulttuu-
rikahvilasta kannattaa suunnistaa Sibeliustalolle Sinfonia Lahden kevätfestivaaleille, jossa 
esitetään mm. Béla Bartókin toisen maailmansodan kynnyksellä (1939) Sveitsissä säveltämä 
Divertimento sekä Romanialaisia kansantansseja. 
 

 
Muistutus osaston sähköpostilistasta 

 
Osastomme sähköpostilistalle on tähän mennessä liittynyt vain noin kolmannes jäsenistäm-
me. Se merkitsee, että kaksi kolmannesta jäsenistämme on edelleen nopean ja joustavan 
sähköpostitiedotuksen ulkopuolella. Jos siis haluat päästä mukaan sähköpostilistallemme, 
niin ilmoita sähköpostiosoitteesi puheenjohtajalle (ilkka.haapola(at)phnet.fi).  
 
 

Yhteistyöterveisin 
 

Suomi-Unkari seuran Lahden osaston hallitus ja 
puheenjohtaja Ilkka Haapola 

 
 

*** 
Tämä jäsentiedote julkaistaan myös osaston kotisivuilla, joilta löytyy monipuolista ja kiinnos-
tavaa tietoa mm. toiminnastamme sekä Lahden ja Pécsin yhteistyösuhteista: 
 

www.suomiunkari.fi/osastot/lahti  

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

