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Hyvät Unkarin ystävät – Kedves Barátaink 

 
Unkarilainen kirjallisuus oli näyttävästi esillä syksyn Helsingin kirjamessuilla. Unkari oli messujen 
teemamaa; sekin lisäsi Unkarin panosta tapahtumassa. Messuilla oli esillä monia uusia suomennok-
sia Unkarin kirjallisuudesta. Niitä voi kysellä kirjastoista tai kirjakaupoista. 
 
Suomi-Unkari Seuran syksyn päätapahtuma on ollut joka neljäs vuosi järjestettävä koulujen Unka-
riviikko. Viikkoa on vietetty tai vietetään Lahden seudulla ainakin Kivimaan ja Salpausselän perus-
kouluissa. Kivimaan tapahtuma oli jo loka- ja marraskuun taitteessa, ja Salpausselän peruskoulun 
tapahtuma on joulunalusviikolla. Unkarin Suurlähetystö kustantaa koululaisille järjestettävässä kil-
pailussa parhaiten menestyneille viikon mittaisia Unkarin matkoja. Jos sinulla on tietoa muualla 
maakunnassa järjestetyistä tapahtumista, niin pyydämme sinua kertomaan niistä sihteerillemme 
Annikki Saariselle (annikki.saarinen@phnet.fi tai puh.050 560 7175 )  
 

Unkarilainen ilta Kouvolassa perjantaina 4.1.2013 
Kouvolassa vietetään CanarroWinterFestiä, joka on rakennettu unkarilaisten huippumuusikoiden, 
viulistiTamás Szakálin ja haitaristi András Pagonyin ympärille. Perjantaina 4. 1. 2013 klo 19 järjes-
tetään unkarilainen ilta Kouvola-talon Simelius-salissa. Unkarilaismuusikot keskittyvät konsertissa 
lähinnä unkarilaiseen musiikkiin, mutta duon repertuaarissa kuullaan myös tangoa, bossa nova-
musiikkia ja svengaavaa jazzia ala Stephane Grappeli. Lähde nauttimaan tulisista rytmeistä ja ota 
ystäväsikin mukaan! 
Bussi Kouvolaan lähtee Marolankadun turistipysäkiltä klo 17.30, paluu n. klo 22.00. Retken hinta ( 
pääsylippu + matka ): seuran jäsenille 30 e, eläkeläinen 25 e, ei-jäsenille35/30 ilmoittautumiset 
28.12.2012 mennessä Merja Manniselle, puh, 0400-677 414 email merja.manninen@edu.lahti.fi 
Maksut kerätään bussissa. Varaa sopiva rahasumma mukaasi, kiitos! 
 

Huomionosoituksia Pécsistä 
Yhdistyksemme pitkäaikaiset puheenjohtajat Kari Tavaila ja Simo Närhi saivat Pécsin päivänä 
1.9.2012 Pécsin kaupungintalon Muistomitalin. Pécsin kaupunginhallitus myönsi mitalit pitkäaikai-
sesta yhteistyöstä Lahden ja Pécsin kaupunkien välillä. Kumpainenkaan muistetuista ei voinut olla 
juhlapäivänä Pécsissä. Simo Närhille mitali annettiin syyskuun lopulla Pécsissä Unkari-Suomi seuran 
klubi-illassa. Kari Tavaila sai mitalin myöhemmin Unkarin Suomen suurlähetystössä järjestetyssä 
tilaisuudessa. 
   
Kaikille internettiä ja facebookia käyttäville kerrotakoon, että sisaryhdistyksemme Pécsin Unkari-
Suomi-seura on jo noin vuodenajan tiedottanut toiminnastaan omilla facebook-sivuillaan. Sivut 
löytyvät facebookista hakusanoilla "Péci Magyar-Finn Társaság". 
 
Kiitokset jäsenille kuluneen vuoden toiminnasta. 

Hyvää ja rauhaisaa Joulun aikaa ja menestystä kohta alkavalle uudelle vuodel-
le! 
Suomi-Unkari Seuran Lahden osaston hallitus 


