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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan kynästä

Kesälomamme vietimme mm. Unkarissa sukuloimassa ja häissä. Viiden viikon autoloman jälkeen
on hyvä palata Suomeen ja Suomi-Unkari Seuraan aktiiviseen toimintaan.
Syksy tuo mukanaan Pécs-päivän iltatapahtuman ja tarjoamme lippuja Hollo ja Martta-
tapahtumaan.  Tulevan talven aikana pyrimme järjestämään kovin suositun
viininmaistelutilaisuuden.

 Pécs-päivän ilta

Ajankohta: Maanantaina 2. syyskuuta 2013, klo 18.00 alkaen
Paikka: Lahden kansanopiston auditorio, Harjukatu 46

(sisäänpääsyt: Harjukadulta; autoilevat sisäpihalta)

Lahden ystävyyskaupungissa Pécsissä vuosittain 1. syyskuuta järjestettävä tapahtuma (vuodesta
1991).  Heillä ohjelmaan kuuluvat mm. messu, kaupunginvaltuuston juhlakokous, vastaanotto ja
iltakonsertti.
Lahden Suomi-Unkari Seura haluaa omalla tapahtumallaan lisätä tietoisuutta Unkarista ja Pécsistä
järjestämällä kaikille avoimen tilaisuuden.
Tervetuloa! Szivesen latjuk!

Ohjelma: klo 18.00- kahvitus ja myyntipisteen sekä infopisteen avaus
klo 18.30 tilaisuuden avaus ja seuran toiminnan esittely

- puheenjohtaja Arto Savander

klo 18.40 musiikkivartti unkarilaisittain
- muusikko Jan Dobrowolski

klo 19.00 Unkarin ja Suomen kulttuurin erot ja yhtäläisyydet-luento
- valtiot. tohtori, dosentti Katalin Miklossy

klo 19.20 kysymyksiä ja keskustelua luentoaiheesta

klo 19.30 Pécsin infoa, Pécsin matkailua ja muuta Pécsistä
- varapuheenjohtaja Arja Etola



klo 20.00 Seuran uuden facebook-sivuston avaus ja seuran
kotisivujen esittelyä
- Hanna Markkanen

Myyntipisteessä myytävänä rajoitettu erä unkarilaisia paprikamausteita sekä unkariaiheisia
pienmuistoesineitä.
Infopisteessä tietoa ja materiaalia Pécsistä, Unkarista ja Suomi-Unkari Seurasta

Hollo ja Martta kansantanssi- ja -musiikkifestivaali 27.10. – 3.11.2013

Festivaalille on kutsuttu viisi kansainvälistä kansantanssi- ja – musiikkiryhmää mm. Puolasta,
Unkarista, Belgiasta, Meksikosta, Romaniasta ja Virosta yhteensä 160 osanottajaa.

Unkarilainen Alba Regia Dance Ensemble esiintyy perjantaina 1.11.2013 klo 19.00.
Unkarilainen ilta, Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko, Hollola.
Liput 14€ / 8 € opiskelijat ja lapset alle 16 v.
sis. väliaikatarjoiluna kahvia, teetä tai mehua, suolaista ja makeaa piirakkaa
Olemme varanneet 20 lippua Lahden Suomi-Unkari Seuralle.
Ilmoittautumiset tapahtumaan Arto Savanderille (puh. 040 820 1942) email:
arto.savander@phnet.fi
 Jokainen maksaa ovella lippunsa, mainitsemalla Suomi-Unkari Seura.

Muistutus osaston sähköpostilistasta

Osastomme sähköpostilistalle on liittynyt yli 50 henkilöä. Se merkitsee, että puolet jäsenistämme
on edelleen nopean ja joustavan sähköpostitiedotuksen ulkopuolella. Jos siis haluat päästä
mukaan sähköpostilistallemme, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille.
(ilkka.haapola@phnet.fi ).

Yhteistyöterveisin
Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus

PS. Jäsentiedotteet ja muuta tietoa toiminnastamme on luettavissa kotisivuiltamme:
www.suomiunkari.fi/osastot/lahti


