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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan kynästä

Alkanut vuosi 2014 näyttää erittäin mielenkiintoiselta ohjelmineen ja tapahtumineen.
Voidaan kuunnella musiikkia, opiskella taas unkaria, maistella viinejä, käydä konserteissa ja
toreilla, unohtamatta vuosikokousta unkariaiheisen luennon myötä.  Tässä yhteydessä kutsunkin
teitä kaikkia osallistumaan seuramme toimintaan ja tapahtumiin saadaksemme niistä onnistuneita
ja mieleenpainuvia hetkiä arjen toimintojen vastapainoksi.

Muista myös tarkkailla kotisivujamme http://suomiunkari.fi/osastot/lahti/ sekä
https://www.facebook.com/lahdensuomiunkariseura

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.

Unkaria kodikkaasti – arkiunkaria matkailijalle

Ilmoittautuminen hedvighalme@hotmail.com tai puh. 044 2814 350



Yhdistyksen vuosikokous
Maanantai 10.3. Lahden Aikuiskoulutuskeskus Kirkkokatu 16, 2. krs luokka 223

 klo 18.30-

Ennen kokousta pidetään luento, jossa YTT, kansainvälisen politiikan dosentti Heino Nyyssönen
esitelmöi Unkarin ajankohtaisista asioista.  Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen uudistettujen
sääntöjen mukaiset asiat. Säännöt löytyvät kotisivuiltamme.  Tervetuloa päättämään yhteisistä
asioistamme.

Unkarin kulttuuriviikko 12.3-16.3. Järvenpäässä

Pääjuhla ja Márta Sebestyénin konsertti 13.3.2014 Järvenpää-talossa.
Tapahtumista tulee lisäinformaatiota Unkarin Kulttuuri- ja tiedekeskuksen sivuille:
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/

Pécsi Magyar-Finn Társaság  40 éves 25.4.2014

 Meidän kaikkien tuntema Pécsin Unkari-Suomi Seura täyttää 40 vuotta!
Juhlat järjestetään Pécsissä 9.-10.5., jolloin on myös kaupungissa Unkarin Unkari-Suomi Seurojen
kevätkokous.

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.

Etelä-Unkarin viinimatka 7.-11.10.2014

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua unkarilaisiin viineihin alkuperäisessä ympäristössä eli
viinitiloilla.
Teemme vierailuja Villányin, Mecsekin ja Szekszárdin alueella ja asumme Pécsissä.
Sinä voit ilmoittautua matkalle ottamalla yhteyttä minuun arto.savander@phnet.fi tai puh.
040 820 1942.
Voit myös tietysti ottaa yhteyttä minuun jos on jotain kysyttävää.
Matkan hinta tulee olemaan n. 1000 euroa (varmistuu viimeistään helmikuun aikana) ja
varausmaksun (150 euroa) suoritat saadessasi lopullisen ohjelman.
Loppumaksu suoritetaan noin kuukausi ennen matkaa.
Ilmoittaudu viimeistään 31.3.2014 mennessä.
Lentopaikkoja on varattu 25 henkilölle.



Virallisena matkanjärjestäjänä toimii turkulainen matkatoimisto Heta, joka huolehtii lentojen
varaamisesta.
Muuten matkan sisällöstä ja oppaana toimimisesta vastaa Alajos Hajba, jolla on vuosien kokemus
matkoista.

Hinta sisältää:
-lennot Helsinki – Budapest-Helsinki
-4 yön majoittuminen 2-hlön huoneissa (3-tähden hotelli, jossa kaikki mukavuudet)
-hotellin nettisivu www.szentgyorgyfogado.hu
-rajoitettu määrä 1-hlön huoneita lisämaksulla
-hotellin omistaja on Suomen kunniakonsuli, joka tarjoaa yhden ilmaisen illallisen
-kaikki ruokailut (4 aamiaista, 5 lounasta ja 4 illallista; ei alkoholijuomat, paitsi
 lauantain päätösillallisella)
-viinivierailut (7 kpl) viinitiloilla
-kuljetukset, bussi ja kuljettaja käytössämme koko ajan
-opas- ja tulkkipalvelut sekä ohjelman mukaiset vierailut
-mahdollisuus Harkanyn kylpyläiltapäivään

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 ).

Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus


