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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan kynästä

Kesälomamme suuntautui jälleen kerran Unkariin. Tapasimme Debrecenissä Lahdessa asuneen 
Arpád ja Anna Czukorin, jonka tytär oli siellä pelaamassa koripallon nuorten EM-kisoissa.
Edellisestä käynnistämme olikin vierähtänyt tovi ja siksi kaupungin uusittu kävelykeskusta valloitti 
meidät.
Kävimme myös Pécsissä, tietysti majoittuen Gyuri Katorin majataloon. Vaikka olimme siellä vain 
muutaman päivän, niin ystäviemme kera olisi vierähtänyt helposti viikko.
Kaupungin keskusta tuntui kodikkaalta ja käynti Leonardon (da Vinci) näyttelyssä selvitti meille 
miksi keskustassa oli jo keväällä pystytetty suuri hevospatsas. Hän tutki anatomiaa ja liikeoppia 
juuri hevosen muodon ja liikkumisen avulla.  
Toivottavasti moni pääsee nauttimaan lähitulevaisuudessa Pécsin ilmapiiristä, kuten me 12 
henkilöä jotka matkaamme lokakuussa sinne maistelemaan viinejä.

Vietimme 2.9. Kilpiäisten VPK-talolla Pécs-päivän, jossa valmistelimme loppuun Hedvig Halmeen 
tekemää Csülkös lebbencslevesin. Yli kolmekymmentä henkilöä nautti maistuvasta ruoasta sekä 
Béla Gazdagin ohjaamasta kansatanssihetkestä. Toistakymmentä henkilö osallistui siihen tanssien 
ja nauttien.

Syksyn ohjelma on alla, mutta pyrimme löytämään jonkinlaisen kulttuuritapahtuman 
loppuvuoteen. Ilmoittelemme jos löytyy, mutta ainakin kevään ohjelmistosta löytynevät 
unkarilaisen keittiön kokkausilta sekä perinteinen Mahdollisuuksien Tori.

Tulevia tapahtumia:

Unkaria kodikkaasti – arkiunkaria matkailijalle ?

Käytännön läheinen unkarin opintokerho, jota pidettiin keväällä voisi jatkua jos vain on 
kiinnostusta. Ole hyvä ja ota yhteyttä kertoen mitä toiveita sinulla on. 
Hedvig Halme puh. 044 281 4350 tai hedvig.halme@hotmail.com.    

Viinien maistelumatka 7.-11.10.2014

Kaksitoista jäsentä osallistuu siis matkalle nauttimaan viinien maistelusta ja oppaana toimivan 
Alajos Hajban ammattimaisesta informaatiosta.

Keski-Lahden seurakunnan Tuomas-messun yhteydessä pidettävät myyjäiset 
30.11.2014 
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Osallistumme myyjäisiin, jossa on tarkoituksena myydä unkarilaisia tuotteita ja informoida 
toimintaamme ja Unkaria. Jos sinulla on tiedossa hyvää myytävää tuotetta, niin ottanet yhteyttä.

Jäsenkysely ja toiminnan kehittäminen

Tulemme lähettämään syksyn 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
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