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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan kynästä

Joulua odotellessamme pitää minun kertoa syksyn aikana lukemistani unkarilaisista kirjoista.
Vilmos Kondorin Budapest noir-sarjan kaksi ensimmäistä kirjaa on suomennettu ja omasta
mielestäni oli mukava lukea millainen oli Budapestin elämä 30-luvun alussa ja juuri sodan sytyttyä.
Nobelistikirjailija Imre Kertészin kirja Tappio kertoo taasen erittäin raskaasti elinsuhteista kommu-
nistisessa Unkarissa sotien jälkeen.
Yhdistys järjesti syksyllä Pécs-päivän illan, joka onnistui niin esiintyjien kuin osallistujien avulla
mainiosti.
Siitä kuten muistakin ajankohtaisista asioista voi lukea lukea yhdistyksen Facebooksivuiltamme:
https://www.facebook.com/lahdensuomiunkariseura

 Vuoden 2014 tulevia tapahtumia:

Konsertti
Torstai 30.1. Lahden Sibelius-talo klo 19.00

Unkarilaiseen 1800-luvun lopun kosiomusiikkiin perustuva Zóltan Kodályn teos Galántan tanssit
avaa Sinfonia Lahden sinfonisen kevätkauden. Okko Kamun johtamassa konsertissa solistina
esiintyy viulisti Viviane Hagner, ja solistiteoksena kuultavassa Béla Bartókin toisessa
viulukonsertossa pysytään edelleen vahvasti kiinni unkarilaisessa musiikkiperinteessä. Konsertin
päättää doorisesta kirkkosävellajista omaperäisen sointinsa ammentava Jean Sibeliuksen kuudes
sinfonia. Liput Lippupalvelun kautta.

Viinien maisteluilta
Lauantai 1.2. Multi-Culti klo 16.00-19.00

Järjestetään viinien maisteluilta, jossa monille tuttu Alajos Hajba maistattaa ja kertoilee meille
unkarilaisista viineistä. Osallistumismaksu on 20 euroa, joka sisältää maistettavat viinit ja pientä
unkarilaista syötävää sekä viiniasiantuntemuksemme lisääntymistä.
Tilaisuuteen otetaan max. 25 osallistujaa, joten ilmoittauminen kannattaa suorittaa pikaisesti,
viimeistään 15.1. mennessä Arto Savanderile (puh. 040 820 1942) email: arto.savander@phnet.fi

Yhdistyksen vuosikokous
Maanantai 10.3.

Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Ennen kokousta pidetään luento, jossa YTT, kansainvälisen
politiikan dosentti Heino Nyyssönen esitelmöi Unkarin ajankohtaisista asioista.
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 Meidän kaikkien tuntema Pécsin Unkari-Suomi Seura täyttää 40 vuotta!

Mahdollisuuksien Tori
Sunnuntaina 27.4. Lahden Satama klo 11.00-14.00 (vahvistetaan myöhemmin)

Yhdistys osallistuu jälleen kerran tapahtumaan.  Myytävien ja muun oman informaation sisältö
tarkistuu alkuvuoden aikana.

Viinimatka Unkariin
Lokakuun alku 2014

Yhdistys järjestää viinimatkan eteläiseen Unkariin 5 päiväksi, jossa vierailemme viinitiloilla ja
ruokailemme sekä majoitumme niihin.
Matkan lennot (matkatsto hoitaa) varataan alkuvuoden aikana ja tarkemman ohjelman meille
tekee viiniasiantuntija Alajos Hajba. Hän on myös matkalla mukana toimen oppaana ja tarvittaessa
tulkkina.
Matkan hinta tulee sisältämään lennot, kuljetukset, majoitukset, ruokailut ja viinien maistelut sekä
opaspalvelut.
Ilmoitamme asiasta päivämäärineen jäsenistölle heti ohjelman valmistumisen jälkeen.

Muistutus osaston sähköpostilistasta

Osastomme sähköpostilistalle on liittynyt yli 60 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 ).

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus


