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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan kynästä

Syksyn vaihduttua talveen ja toivottavasti myös lumiseen olemme toimineet sekä paikallistasolla 
että valtakunnallisen Suomi-Unkari Seuran puitteissa kehittääksemme toimintaamme.
Seuran neuvottelupäivillä oli Lahdesta hyvä ja aktiivinen edustus eli hallituksesta Hanna 
Markkanen ja Simo Närhi (seuran hallitusjäsen) sekä allekirjoittanut.  
Saimme hyvää informaatiota tiedottamisen alalta sekä ryhmätöiden kautta uutta kehitettävää. 
Samaten muiden yhdistysten kertoilemat ”omat mallit” antavat aina jotain uutta. 
Lahden yhdistys on yksi 11:sta joilla facebook-sivut ja yksi 20:sta joilla on kotisivut, yhdistyksiä on 
seurassa yli 50. 
Joten toimintamme on hyvinkin kärkipäässä, mutta emme anna sen vaikuttaa tulevan 
kehittämiseen. 
Sinäkin jäsenenä voit vaikuttaa osallistumalla tapahtumiin, kokouksiin ja vuosikokoukseen sekä 
kertomalla meille miten voisimme kehittää toimintaamme. 
Alla olevasta tapahtumien listasta löydät varmasti itsellesi sopivat, joten tule mukaan jo vuoden 
2015 alusta.

Tulevia tapahtumia:

Matkailijan Unkaria-kielikurssi alkaa keskiviikkona 14.1.2015 klo 17.00 alkaen

Kaikki mukaan rohkeasti joko alkeita opettelemaan, kertaamaan tai ylläpitämään taitoja.
Paikkana Kolkankatu 2 (Hagström) ja kertamaksu 5 euroa sisältäen materiaalimaksun ja kahvin.
Ilmoittautumiset Hedvig Halmeelle puh. 04 4281 4350 tai hedvig.halme@hotmail.com

Unkarilaisen ruoan kokkausiltapäivä lauantaina 31.1.2015 klo 14-18, 
Marttalassa Laaksokatu 1 (kirjaston parkkipaikka vastapäätä, katutasolla)

Toteutamme siis ruoanvalmistus- ja ruokailutilaisuuden, johon osallistujat pääsevät unkarilaisen 
ruoan valmistukseen ohjatusti. Valmistamme aluksi kylmän hapankirsikkakeiton (hideg 
meggyleves), sitten unkarilaisen lihapadan ja mykyjä (pörkölt galuskával) sekä jälkiruoaksi
unkarilainen omena-marenkipaistos (máglyarakás) ja lisäksi teemme perunapogácsoja (burgonyás 
pogácsa/suolaisia suupaloja).
Tilaisuuden osanottomaksu on 10 euroa, jonka ohella osanottajille annetaan mahdollisuus 
vapaaehtoiseen lisämaksuun juomatarjoilua varten. Ilmoittautumiset ja lisäkyselyt 18. 
tammikuuta mennessä Hedvig Halmeelle puh. 04 4281 4350 tai hedvig.halme@hotmail.com
Paikka on Marttojen keittiö- ja kokoustilat ja sinne mahtunee kokkailemaan (ryhmissä) hyvin 30-40 
henkilöä.
Rohkeasti mukaan kokkailemaan ja maistelemaan aitoa unkarilaista makua!
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Unkarin kulttuuriviikko Forssassa, pääjuhla 12.3.2015

Seuraavana vuonna 2016 kulttuuriviikko pidetään syksyllä Lahdessa Lahden ja Pécsin 60-vuotisen 
ystävyyskaupunkitoiminnan juhlan yhteydessä, joten ensiksi Forssaan ja sitten Lahteen.
Lahden kulttuuriviikon valmisteluissa ovat mukana yhdistyksen lisäksi Unkarin kulttuuri- ja 
tiedekeskus sekä Lahden kaupunki.

Vuosikokous tiistaina 17.3.2014 klo 18.00 alkaen 

Unkarin suurlähettilään varamies dr. Urkuti György pitää aluksi esitelmän ”nykypäivän Unkari” ja 
sitten kahvihetken jälkeen aloitamme vuosikokouksen.
Paikkana on Ristinkirkon kahvila (alakerrassa, hissi).
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhdistyksen tulevaisuuteen ja toimihenkilöiden valintaan.

Pécsiläisten vierailu Lahteen viikolla 33 tai 34

Alustavasti kyselemme ketkä olisivat halukkaita majoittamaan heitä silloin ja sitten seuraavana 
vuonna vastavierailu heidän luokseen?
Lisätietoja ja ilmoittautumiset  allekirjoittaneelta puh. 0408201942 tai arto.savander@phnet.fi

10.10.2015 Suomi-Unkari Seura täyttää 65 vuotta ja sitä juhlistetaan ympäri 
Suomea, tavoitteena kaikilla paikallisyhdistyksien paikkakunnilla

Siitä kuten muista tulevista tapahtumista voit käydä tutkimassa http://suomiunkari.fi/ tai
Kulttuuri- ja tiedekeskuksen sivuilta http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/

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

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     

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus
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