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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 
 
 

Suomi-Unkari Seuran Lahden osaston vuosikokous 20.2. klo 18 alkaen  

Suomi-Unkari seuran Lahden osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 
20.2.2013 kello 18.00 alkaen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian tiloissa (Tietoportti-
rakennus, Saimaankatu 11, 3. krs). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasi-
at sekä hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Yhdistyksen nykyiset säännöt löyty-
vät kotisivuiltamme (www.suomiunkari.fi/osastot/lahti). Uudet säännöt löytyvät samasta 
osoitteesta. Vuosikokouksen aluksi Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen uusi johtaja Gábor 
Richly kertoo kulttuuri- ja tiedekeskuksen toiminnasta. Kokouksessa julkistetaan myös vuo-
den 2013 jäsenarvonnan voittaja. Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kaikki jäsenet ovat läm-
pimästi tervetulleita paikalle! 
 

Ystävyysvierailu Pécsiin kesällä 

Ensi kesänä on jälleen meidän vuoromme matkustaa Pécsiin sikäläisen Unkari-Suomi seuran 
vieraaksi. Matkan toteutetaan heinä- elokuun taitteessa (todennäköisesti 28.7.- 4.8.), ja sen 
hinta tulee olemaan noin 400 euroa, mikä kattaa kaikki matkakulut. Perillä majoitumme per-
heisiin, ja osallistumme päivittäin Pécsin yhdistyksen ja isäntäperheiden järjestämään ohjel-
maan. Ainakin muutamana päivänä on tarjolla myös mahdollisuus unkarin kielen opiskeluun. 
Matkalle osallistuvien toivotaan tavalla tai toisella osallistuvan vastavierailun järjestämiseen 
pécsiläisille kesällä 2015.  Matkalle mahtuu näillä näkymin 16 henkilöä, ja kaikkien matkasta 
kiinnostuneiden tulee ilmoittautua helmikuun loppuun mennessä matkanjohtajalle Arja Eto-
lalle (puh. 050-584 7348, email: arja.etola(at)gmail.com). 
 

Isztván Örkenyn Tótin perhe 12.3. Helsingissä 
Kansallisteatterin Lavaklubilla, joka on vapaamuotoinen, nojatuolein ja sohvin varustet-
tu keskustelufoorumi, esitetään 12.3. Istvan Örkenyn näytelmä Tótin perhe lukudraamana. 
Näyttelijät lukevat draaman rooleissa. Ennen esitystä kuullaan lyhyt Unkarin teatteriperin-
teen esittely, ja esityksen jälkeen on vielä keskustelutilaisuus aiheesta. Tilaisuuden kokonais-
kesto n. 2 tuntia. Bussikuljetus lähtee Marolankadun turistipysäkiltä klo 17, mikäli osanotta-
jia on riittävästi. Retken hinta tulee olemaan omakustanteinen, noin 20 e/hlö. Maksu kerä-
tään bussissa (matka maksaa, tilaisuus on muutoin ilmainen). Ilmoittautumiset Merja Kokko-
selle viimeistään 3.3. (puh. 0400-677 414, email: merja.manninen(at)edu.lahti.fi)! 
 
 

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


Unkarilainen kulttuurikahvila la 16.3. 
Unkarilainen kulttuurikahvila on jälleen avoinna 16.3. klo 13–16 monikulttuurikeskus Multi-
Cultissa (Päijänteenkatu 1). Kahvilaemäntänä toimii tuttuun tapaan Hedvig Halme. Hän pyy-
tää kiinnostuneita esittämään omia ideoita tarjoilusta ja ohjelmasta. Innokkaat apulaiset voi-
vat ilmoittautua Hedvigille   (puh. 044-281 4350). Kulttuuripuolella juhlimme mm. groteskien 
”minuuttinovellien” taituria Isztván Örkeny’iä. Laittakaa tapahtuma kalenteriin ja tervetuloa 
paikalle! 
 

Mahdollisuuksien tori Vesijärven satamassa 28.4. klo 10:00-14:30 
Talkooväkeä tarvitaan tännekin. Ilmoittautumiset Merja Kokkoselle, yhteystiedot edellä. 
 

Muistutus osaston sähköpostilistasta 
Osastomme sähköpostilistalle on liittynyt noin 50 henkilöä. Se merkitsee, että puolet jäsenis-
tämme on edelleen nopean ja joustavan sähköpostitiedotuksen ulkopuolella. Jos siis haluat 
päästä mukaan sähköpostilistallemme, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi puheenjohtajalle 
(ilkka.haapola@phnet.fi ).  
 
 
Yhteistyöterveisin 
Suomi-Unkari seuran Lahden osaston hallitus ja puheenjohtaja Ilkka Haapola 

 

 

PS. Jäsentiedotteet ja muuta tietoa toiminnastamme on luettavissa kotisivuiltamme: 

www.suomiunkari.fi/osastot/lahti  
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