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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 
 

Puheenjohtajan kynästä 
 
Jäseneksi kuuluminen johonkin yhdistykseen antanee monelle ihmiselle yhteenkuuluvaisuuden 
tunteen. Siksi meidänkin yhdistys toimii tuottamalla erilaisia tapahtumia jäsenistölleen. 
Näin alkuvuodesta saimme keskusseuralta tiedon, että yhdistykseemme kuuluu edelleen yli sata 
jäsentä.   
Viime vuonna poistui listoiltamme kuitenkin 16 henkilöä, joten uusien jäsenten saaminen tulee 
olla kuluvana vuotena kaikkien yhteinen asia.  
Yhdistyksemme on omasta mielestäni erittäin aktiivinen, monipuolinen ja aikaansaava, joten 
muistakaa kutsua ystävät tutustumaan toimintaamme niin kuin tapahtui suositussa 
ruoanvalmistustilaisuudessa (31.1.). Lisäkiitos Hedvig Halmeelle hyvästä opastuksesta ruoan 
valmistuksen parissa. 
Vuosikokousta ennen oleva luento ja Mahdollisuuksien tori-tapahtuma ovat hyviä esimerkkejä 
kutsua vieraita tutustumaan toimintaamme. 
Jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksemme hallituksen kokoonpanoon 
vuosikokouksessa, olemalla aktiivinen ja mahdollisesti esittää halukkuutensa hallitukseen. 
Samaten otamme mielellään vastaan ehdotuksia miten toimintaa voisi laajentaa ja kehittää. 
 

Tulevia tapahtumia: 
 
Unkarin kulttuuriviikko Forssassa, pääjuhla 13.3.2015 
 
Seuraavana vuonna 2016 kulttuuriviikko pidetään syksyllä Lahdessa Lahden ja Pécsin 60-vuotisen 
ystävyyskaupunkitoiminnan juhlan yhteydessä, joten ensiksi Forssaan ja sitten Lahteen. 
Lisätietoa Forssan pääjuhlasta on saatavilla myöhemmin niin yhdistyksemme sivuilta kuin Unkarin 
kulttuuri- ja tiedekeskuksen sivuilta sekä tietysti Suomi-Unkari Seuran sivuilta. 
 

Vuosikokous tiistaina 17.3.2015 klo 18.00 alkaen  
 
Unkarin suurlähettilään varamies dr. Urkuti György pitää aluksi esitelmän ”nykypäivän Unkari” ja 
sitten kahvihetken jälkeen aloitamme vuosikokouksen. 
Vuosikokouksen alkamisaika on klo 19.15. 
Paikkana on Ristinkirkon kahvila (alakerrassa, hissillä myös pääsee alakertaan). 
Tervetuloa mukaan ja vaikuta yhdistyksen tulevaisuuteen ja toimihenkilöiden valintaan! 
 

Lahden Suomi-Unkari Seura täyttää 63 vuotta 22.4.2015! 
 



 
Suomi-Unkari Seuran edustajakokous 25.4. Helsingissä 
 
Huhtikuussa (25.4.)  kokoontuu Suomi-Unkari Seuran edustajakokous, johon yhdistyksemme lähettää kaksi 
edustajaa. 

 

Mahdollisuuksien tori-tapahtuma 17.5. klo 11.00-15.00 (huom. ajankohtamuutos) 
 
Toukokuussa esittelemme toimintaamme Mahdollisuuksien tori-tapahtumassa Lahden satamassa.  
Tapahtuman teemaksi on valittu "Yhteisöllisyys". 
Meillä on taas samanlainen teltta, jossa tulemme tarjoamaan sekä ravintoa että informaatiota. 
 

Pécsiläisten vierailu Lahteen viikolla 34 
 
Alustavasti kyselemme ketkä olisivat halukkaita majoittamaan heitä silloin ja sitten seuraavana 
vuonna tekemään vastavierailu heidän luokseen? 
Tarkoituksena on viettää heidän kanssaan mahdollisesti sekä Unkarin kansallispäivää (20.8.) että 
Pécsin päivää (1.9.) yhteistapaamisessa. 
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 yhdistyksemme sähköpostilistasta 
 
Yhdistyksemme 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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