
 

Jäsentiedote 4/2011 (13.9.2011) 

Hyvät Unkarin ystävät – Kedves barátaink! 
 

E rövid itt-tartózkodás után is elmondhatom, hogy Magyarország és különösen Pécs 

városa sokkal jobb hatást tett rám, mint amit vártam... E látogatás után természetes, 

hogy miután a magyar nép a finnek testvérnépe, Pécset is testvérvárosunknak akarjuk. 

”Lyhyen oleskeluni aikana Unkari ja erityisesti Pécsin kaupunki ovat tehneet minuun 

paljon paremman vaikutuksen, kuin osasin odottaa … Unkarin kansa on suomalaisten 

sukulaiskansa. Ja tämän käynnin jälkeen on selvää, että me haluamme Pécsistä 

sisarkaupungin itsellemme.” 

Näin kommentoi Lahden kaupunginjohtaja Olavi Kajala vaikutelmiaan pécsiläiselle 

paikallislehdelle 55 vuotta sitten, syyskuussa 1956. Kajalan matka johti siihen, että 

Lahti ja Pécs solmivat ystävyyskuntasuhteen vielä saman kuukauden aikana ja 

ensimmäisenä Suomessa. Suomi-Unkari seuran historiikki ”Meidän Unkari” (2000) 

toteaa, että ”Lahti ja Pécs ehtivät ensin” ja muut kaupungit seurasivat lahtelaisten 

esimerkkiä vasta myöhemmin. Seuran historiikin mukaan Pécsin nosti ensimmäisenä 

esiin teknillinen kaupunginjohtaja Reino Vornanen, joka oli matkoillaan kaupunkiin jo 

tutustunut. Samaisesta historiateoksesta voimme myös lukea, että ”kun Lahdessa 

vietettiin syksyllä 1981 ystävyyskaupunkisuhteiden 25-vuotisjuhlaa, vasta viidellätoista 

suomalaisella kaupungilla oli ystävyyskaupunki Unkarissa”. Tämän jälkeen määrä on 

noussut jo yli viidenkymmenen. Tuorein niistä on Orimattila, joka solmi suhteet Pécsin 

kupeessa sijaitsevan Kozármislenyn kanssa viime vuonna. Orimattilan ja Lahden 

ystävyyskuntasuhteita Unkariin tullaankin syksyn mittaan esittelemään monin tavoin 

sekä nettisivuillamme että alla mainituissa tilaisuuksissa. 

 

Sadonkorjuujuhla unkarilaisittain pe 23.9. klo 17.15 alkaen Orimattilassa 

Syksyn käynnistää leppoisa jäsenilta, joka järjestetään tällä kertaa Orimattilan vanhassa 

pappilassa (Pappilantie 1, lähellä kirkkoa). Orimattilan kulttuurisihteeri Henrika Suna 

kertoo meille Orimattilan ja Kozármislenyn ystävyyskuntasuhdetta koskevista 

suunnitelmista ja odotuksista. Muistelemme myös Lahden ja Pécsin ystävyyssuhteen 

vaiheita sekä tutustumme unkarilaisiin sadonkorjuutuotteisiin sanoin ja kuvin. Tarjolla 

on tietysti myös herkullista unkarilaista keittoa! 

 

Orimattilaan mennään kimppakyydillä, joka lähtee rautatieaseman 

pääovien luona olevalta parkkipaikalta klo 16:30. Voit varmistaa 

kyytiin pääsyn ilmoittautumalla Annikki Saariselle puh. (050) 560 

7175 keskiviikkoiltaan (21.9.) mennessä! 

 

Sadonkorjuujuhlaamme ovat tervetulleet kaikki seuran jäsenet ja 
muut Unkarista kiinnostuneet. Toivottavasti tapaamme paikalla myös paljon 
orimattilalaisia unkarinystäviä! 
 



Unkarin kielikurssit Wellamo-opistossa 

ovat jo käynnistyneet, mutta molemmille kursseille mahtuu vielä. Alkeiskurssi 

kokoontuu tiistaisin klo 16.45–18.15 ja jatkokurssi keskiviikkoisin klo 16.45–18.15  

Lahden Aikuiskoulutuskeskuksessa. Opettajana jatkaa Hedvig Halme. Ilmoittautumisen 

voit hoitaa netissä (www.wellamo-opisto.fi/ilmoittautuminen), puhelimitse (814 4734, 

814 4736, 814 4755) tai opiston toimistossa. Unkarin kielen opiskelu kannattaa aloittaa 

viimeistään nyt, sillä tarjoamme kurssien oppikirjat jäsenhintaan 15 euroa/kpl ja niihin 

liittyvät cd:t 5 euroa/kpl. Nämä tuotteet voit tilata Hedvig Halmeelta. Tarjous koskee 

kaikkia yhdistyksemme jäseniä ja jäseneksi liittyviä.  

 

Unkarilainen ilta Järvenpäässä lauantaina 22.10. klo 18.00 

Lauantaina 22.10. matkaamme Järvenpäähän katsomaan ”Unkarilaista iltaa” 

Järvenpäätalon Sibelius-salissa. Kyseessä on Ferenc Lisztin syntymäpäivä ja Unkarin 

kansallisen juhlapäivän aatto. Se tulee näkymään myös illan ohjelmassa, johon sisältyy 

soittoa, tanssia, laulua ja vähän puhettakin.  

 

Bussimme lähtee Järvenpäähän Lahden linja-autoaseman turistipysäkiltä klo 16:30. 

Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 14.10. mennessä Leena Ritalalle mieluiten 

sähköpostilla (localeena@yahoo.com) tai puhelimitse (046–649 4457). Retken hinta on 25 

euroa, mikä sisältää pääsylipun (10 euroa) ja kuljetuksen. Kaikki jäsenet tuttavineen ja 

ystävineen ovat tervetulleita mukaan! 

 

Viini-ilta 18.11. klo 18.00  

Jo tässä vaiheessa kannattaa merkitä kalenteriin marraskuussa järjestettävä viini-ilta. 

Unkarilaisia viinejä ja niiden tilausmahdollisuuksia tulee meille esittelemään Alajos 

Hajba Turusta. Tapahtuma järjestetään ”Hyvä maku”- lounaskahvilassa (Tietoportti, 

Saimaankatu 11), johon mahtuu noin 25 henkilöä. Kerromme tapahtuman yksityis-

kohdista myöhemmin, mutta voit lähettää jo tässä vaiheessa ennakkoilmoittautumisesi 

Ilkka Haapolalle (ilkka.haapola@phnet.fi) 

 

Sami Garam Suomi TV:llä tiistaisin klo 22.00 (uusinta perjantaisin klo 19.30). 

TV:stäkin tuttu kokki Sami Garam etsii juuriaan Unkarissa Suomi TV:n uudessa 

sarjassa. 15-osaisen ohjelmasarjan aikana tavataan muusikoita, tanssijoita, kokkeja, 

maanviljelijöitä ja paljon muita unkarilaisia eri puolilla maata. Sarja jatkuu 

marraskuulle saakka. 

 

Unohtuiko jäsenmaksu? 

Jäsenmaksumuistukset putoavat lähiaikoina postilaatikkoon kaikille niille, joilta asia 

keväällä unohtui. Jäsenmaksun suorittaminen ei ole vieläkään myöhäistä, sillä kaikki 

ehtivät vielä mukaan vuoden vaihteessa suoritettavaan jäsenarvontaan! 

 

 

Syysterveisin  

Ilkka Haapola ja muut hallituksen jäsenet! 

http://(www.wellamo-opisto.fi/ilmoittautuminen
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