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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan kynästä

Kesän kääntyessä syksyyn tapahtuu se juhliemme ja tapahtumiemme merkeissä.
Kuitenkin ennen syksyä olivat täällä sekä Makoveczin kirkkonäyttely kuin Örs Czeten 1956 
kansanousun ihmiskohtaloita esittävä näyttely. Toivottavasti mahdollisimman moni vieraili niissä.
Puheenjohtajan ominaisuudessa vierailimme kaupungin delegaation kanssa syyskuun alussa sekä 
Pécsissä että Esztergomissa, jossa järjestettiin XIII ystävyyskuntaseminaari.  Jaoin materiaalia 
juhlistamme että kerroin keskusteluissamme sekä Lahdesta että juhlistamme.
Alla on juhlaohjelmistomme esiteltynä ja omaan Lahti-Pécs juhlaamme toivomme runsasta
osanottoa. Tilaisuudessa juhlapuhujana on entinen Suomen Unkarin suurlähettiläs ja 
tervehdyksensä tuovat niin Lahden kuin Pécsin kaupunginjohtajat sekä Unkarin Suurlähetystö.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta käsiohjelmamaksuilla (5 €) keräämme rahaa Pécsin
Evankeliselle kirkolle (tuotto luovutetaan tilaisuuden päättyessä). Juhlakahvit tarjotaan 
puolivälissä.  Ohessa avoin kutsu 7.10. juhlakonserttiimme!
Kevään aikana saivat kaikki jäsenmaksukirjeen ja tietysti toivomme kaikkien maksavan 
saadaksensa mm. jäsenkirjeet, tiedotteet tapahtumista ja hienon neljästi vuodessa ilmestyvän 
Suomi-Unkari lehden.  Samaten toivomme jäsenistömme osallistuvan aktiivisesti tapahtumiimme 
ja tuovan myös ystävänsä mukaan tutustumaan toimintaamme.
Olkoon tämä vuosi toiminnaltaan ja jäsenaktiivisuudeltaan ikimuistettava ja mitä parhain!

Juhlaohjelmistomme:

28.9. Gábor Richly: Talvisota ja Unkari – luento, Pääkirjasto klo 18.00

1.-29.10. Unkarilainen käsityönäyttely, Wellamo-opiston vitriinit

1.-31.10. Réka Kiraly: kirjakuvituksia, Pääkirjaston lastenosasto
Askartelu/piirustuspaja, Pääkirjaston lastenosasto

1.-31.10. István Orosz: Piirretty aika- grafiikka, Pääkirjasto

4.10. Päivi Suutari: Matkailuluento, Wellamo-opisto klo 17.30

5.10. Anna Tarvainen: Unkarin nykykirjallisuus, Pääkirjasto klo 18.00



6.10. Business Forum, Tiedepuisto

6.10. Kulttuuriviikkojen pääjuhla, Sibeliustalo klo 19.00
- johdatus konserttiin /Ville Komppa             klo 18.00
- pääsylipullinen tilaisuus Sibeliustalo/Lippupiste
- Sinfonia Lahti
- Barnabás Kelemen, viulisti Unkari
- Huba Hollóköi, kapellimestari Unkari

7.10.

14.-16.10. Unkarilaisten elokuvien viikonloppu, Kino Iiris
- www.kinoiiris.com

Lisäksi on tulossa syksyn aikana mm. Koulujen Unkari-viikko, Taskufestarit ja mahdollisesti 
muitakin unkariaiheisia tapahtumia. Lisätietoja:
www.suomiunkari.fi/osastot/lahti
www.facebook.com/lahdensuomiunkariseura
www.facebook.com/lahtipecs60



Huomioitavaa juhlistamme ja tapahtumistamme

Juhliemme ja tapahtumiemme kustannusten peittämiseksi haemme tietysti niin kaupungin kuin 
yrityspuolen tukirahoitusta, mutta sen lisäksi olisimme erittäin kiitollisia saadessamme myös tukea
jäsenistöltämme. Maksamalla 20 euron onnittelut saat myös nimesi lahjoittajien listalle 
käsiohjelmaan.  Myös yrityspuolen tukea otetaan vastaan joko 100 € (yhteisilmoitus) tai 300 € 
(logoilmoitus) käsiohjelmaamme. Kiitos etukäteen!

Lahden Suomi-Unkari Seuran tilinro:
Nordea FI21 1 298 3007 2002 59

Talkoo- ym. työapua tarjoava nuori mies, lahtelaistunut unkarilainen

Kuten jotkut ovat lukeneet ja huomanneet että Lahteen on muuttanut nuori mies Unkarista 
tyttöystävänsä huomaan. Hänellä on Suomen kielen tutkinto ja hän on avustanut yhdistystä 
materiaalijakeluiden kanssa muutaman kerran. Hänen yhteystiedot ovat: Mátyas Stoller 
stmatyas@gmail.com

Muut tapahtumat

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 lähes puolet 
jäsenistämme on edelleen nopean ja joustavan sähköpostitiedotuksen ulkopuolella. 
Jos siis haluat päästä mukaan sähköpostilistallemme, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi Arto 
Savanderille arto.savander@phnet.fi 

Nagyon várjuk a szivélyes közös ünneplésünket !

Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus


