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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan kynästä

Viinien maisteluilta
Vuosi alkoi viinien maisteluillalla, jossa asiantuntijana ollut Alajos Hajba maistatti ja kertoili
unkarilaisista viineistä 25 osanottajalle.
Vuosikokous
Vuosikokousta ennen pidettiin luento, jossa Heino Nyyssönen kertoili Unkarin tilanteesta
kansallispäivän ja vaalien alla.
Parlamenttivaalithan pidetään Unkarissa 6. huhtikuuta ja toukokuussa on Eurovaalien aikaa kuten
muuallakin Euroopan Unionin maissa.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja tehtiin henkilövalinnat.  Hallitukseen
valittiin edelleen jatkamaan Ilkka Haapola, Raila Hagström, Hedvig Halme, Heljä Korja, Maarika
Laakso-Helle, Janne Manu, Hanna Markkanen ja Simo Närhi.  Uutena hallitukseen valittiin Seppo
Kuivalainen.  Puheenjohtajana jatkaa Arto Savander.
Hallituksen nimityksiä
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Maarika Laakso-Helle,
sihteeriksi Ilkka Haapola ja taloudenhoitajaksi Janne Manu.
Unkarin kultturiviikko
Unkarin kulttuuriviikolla Järvenpäässä pidettiin mm. Talousseminaari, jossa tutkailtiin Suomen ja
Unkarin välisen kaupankäynnin kehitysmahdollisuuksia.
Pääkonsertissa esiintyi Márta Sebestyén, jonka lauluääni ja hänen orkesterinsa erinomaiset
tulkinnat sekä erikoiset soittimet antoivat Järvenpäätalon yleisölle mahtavan musiikkinautinnon.
Minulla oli kunnia keskustella hänen kanssaan ja toiveenani on nähdä hänet jonakin päivänä
uudestaan, ehkäpä Lahdessa.
Suurlähetystön ja Järvenpään kaupungin vastaanotolla palkittiin mm. Suomi-Unkari Seuran
varapuheenjohtaja Irmeli Kniivilä Unkarin ritariristillä (Magyar érdemrend lovagkeresztje), Unkarin
Tasavallan Presidentti János Áderin myöntämänä.
Olemme hakemassa vuoden 2016 Unkarin kulttuuriviikkoa Lahteen ja siinä tarkoituksessa kävinkin
monia mielenkiintoisa keskusteluja aina Suurlähettiläästä alkaen illan kuluessa.
Tukholman Unkarilainen Kamarikuoro
Viimeisenä minun pitää kertoa olleeni kuuntelemassa Helsingissä Unkarin kulttuurikeskuksen
tiloissa tukholmalaisia esiintyjiä. Ohjelma oli hieno ja erikoisen lisäyksen tilaisuuteen antoi kuoron
johtajan vaimo, jonka isä ja vaimoni veli ovat ystäviä ja kollegoja Kecskemétissä. Kicsi a világ!
Heitäkin kutsuin esiintymään Lahteen, ehkäpä vuonna 2016?



Tulevia tapahtumia:

Unkaria kodikkaasti – arkiunkaria matkailijalle jatkuu edelleen!

Käytännön läheinen unkarin opintokerho, jossa keskiviikkoisin mukaillaan mukavia unkarimatkoja
ja kerrataan matkailu- ja perhetapaamissanastoa. Tapaamme klo 18.30 Hagströmien ruokasalissa
Kolkankatu 2. Örülünk!
Opettajana on edelleen Hedvig Halme puh. 044 281 4350 tai hedvig.halme@hotmail.com
Soittele tai kirjoittele uusia ideoita. Tunnit ovat paitsi hauskoja, ne myös
tutustuttavat unkarilaiseen kulttuuriin ja tapoihin

Lahden Suomi-Unkari Seura täyttää 22.4.2014 62 vuotta!

Pécsi Magyar-Finn Társaság 40 éves 24.4.2014

 Meidän kaikkien tuntema Pécsin Unkari-Suomi Seura täyttää 40 vuotta!
Juhlat järjestetään Pécsissä 9.-10.5., jolloin on myös kaupungissa Unkarin Unkari-Suomi Seurojen
vuosikokous. Yhdistys lähettää tilaisuuteen puheenjohtajansa ja hallituksen jäsenen Raila
Hagströmin.

Mahdollisuuksien Tori sunnuntaina 27.4. Lahden Satama klo 11.00–15.00

Meillä on taas teltta pystytettynä, jossa myydään mm. unkarilaista gulassia joko paikalla syötäväksi
tai mukaan otettavaksi. Lisäksi on kahvi/tee ja leivonnaiset saatavilla.  Unkari-infoa ja mahdollisia
myyntituotteita pyrimme saamaan mahdollisimman runsaasti.
Tervetuloa paikalle nauttimaan unkarilaisuudesta ja koko tapahtuman tunnelmasta.
Tähän tilaisuuteen tarvitsemme jäsenistön talkoohenkeä eli ilmoittaudu mukaan Hedvig
Halmeelle puh. 044 281 4350 tai hedvig.halme@hotmail.com

Suomi-Unkari Seuran edustajakokous 26.4. Helsingissä

Yhdistystämme edustaa tilaisuudessa Hanna Markkanen ja allekirjoittanut. Mukana on myös Simo
Närhi joka kuuluu seuran hallitukseen.

Etelä-Unkarin viinimatkalle 7.-11.10.2014 löytyy vielä paikkoja! Kiirehdi!

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 arto.savander@phnet.fi tai puh. 040 820 1942.



Matkan hinta 960 euroa/2hh, 1000 euroa/1 hh
Varausmaksun osuus on 200 euroa, joka suoritetaan toukokuun 15.päivään mennessä seuran
tilille: FI21 1298 3007 2002 59. Loppumaksu suoritetaan noin kuukausi ennen matkaa.
Ilmoittaudu viimeistään 30.4.2014 mennessä.  Lentopaikkoja on varattu 24 henkilölle
Virallisena matkanjärjestäjänä toimii turkulainen matkatoimisto Heta, joka huolehtii lentojen
varaamisesta.
Muuten matkan sisällöstä ja oppaana toimimisesta vastaa Alajos Hajba, jolla on vuosien kokemus
viinimatkoista.
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
  perjantain päätösillallisella)
-viinivierailut (7 kpl) viinitiloilla
-kuljetukset, bussi ja kuljettaja käytössämme koko ajan
-opas- ja tulkkipalvelut sekä ohjelman mukaiset vierailut
-iltapäiväkäynti Harkanyn kylpylässä

Jäsenkysely ja toiminnan kehittäminen

Tulemme lähettämään kevään kuluessa jäsenistölle kyselyn miten ja minkälaista toimintaa meidän
pitää kehittää saadaksemme yhdistyksemme elinvoimaisuuden laajenemaan.
Samaten hallitus tulee aloittamaan toiminnan strategisen kehittämisen ottaen huomioon
keskusseuran ohjeistuksen sekä viime syksyllä pidetyn seuran neuvottelupäivien yhteenvedon.
Yhdistyksemme nettisivut ja facebook-sivut tulevat jatkossakin olemaan tärkeitä tiedotusvälineitä.
Myös Suomi-Unkari Seuran sivut http://suomiunkari.fi/ ja Unkarin kulttuurikeskuksen sivut
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/ ovat hyviä tietolähteitä tapahtumien löytämiseksi.

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 Arto Savanderille
arto.savander@phnet.fi

Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus


