
1

Jäsenkirje 2/2017
1.5.2017

Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan tervehdys

On toukokuu ja kevät on viimein päässyt alkamaan ajoittaisesta lumentulosta huolimatta. Myös 
Lahden Suomi-Unkari Seuran uusi toimintavuosi on käynnistynyt kevään myötä. Olimme 
perinteisesti mukana keväisessä toritapahtumassa Mahdollisuuksien torilla Vesijärven satamassa 
23. huhtikuuta 2017. Toritapahtuman tunnelmakuvia on päässyt jo katselemaan Facebook-
sivuillamme ja tapahtumasta kerrotaan laajemmin toukokuussa ilmestyvässä jäsenlehdessä.

Yli odotusten onnistuneet LahtiPécs60 -kulttuuriviikot yhä kirkkaana muistissa voin ilokseni todeta, 
että meillä on jälleen aihetta juhlaan: Lahden Suomi-Unkari Seura täytti kunnioitettavat 65 vuotta 
lauantaina 22. huhtikuuta 2017. Kutsun Teidät tämän kunniaksi viettämään jäseniltaa Lahden 
Tammisaliin tämän kuun 23. päivä kello 18 alkaen. Tilaisuudesta, ohjelmasta ja tarjoiluista lisää 
tietoa alla. Lämpimästi tervetuloa!

Vuosikokous ja uusi hallitus

Lahden Suomi-Unkari Seura on pitänyt vuosikokouksensa 28.3.2017 ja siellä valittu hallitus 
puolestaan järjestäytymiskokouksen 25.4.2017. Hallituksessa vaikuttavat tänä vuonna Nina Tetri-
Mustonen, Kari Vähävuori, Hedvig Halme, Raila Hagström, sihteeri Merja Kokkonen puheenjohtaja 
Hanna Markkanen ja varapuheenjohtaja Ilkka Haapola.

Jäsenilta

Varatkaa kalentereistanne tiistai-ilta 23.5! Juhlimme 65-vuotista paikallisyhdistystämme 
jäsenillassa 23. toukokuuta 2017 kello 18 alkaen. Paikka on Tammisali osoitteessa Saimaankatu 
12, Lahti. Ohjelmassa on luvassa mm. arpajaiset, filmejä ja kuvia vuosien varrelta, tule 
muistelemaan yhdessä! Ohjelman lisäksi on katettu herkullinen unkarilainen illallinen.

Ilmoitattehan erityisruokavaliostanne suoraan Hedvig Halmeelle hedvighalme@hotmail.com puh. 
044 2814 350, mikäli se on muu kuin laktoositon. Omat ideat ohjelmistoon tai arpajaispalkinnoiksi 
ehtii myös vielä kertoa!

Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua, Teille on jo varattu paikka. Tervetuloa!

Muut tapahtumat

Tietoa tulevista tapahtumista sekä tunnelmia ja kuvia menneistä tapahtumista Facebook-
sivultamme https://www.facebook.com/lahdensuomiunkariseura
Tulevista tapahtumista ja seurastamme lisää tietoa kotisivultamme 
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http://suomiunkari.fi/osastot/lahti/
Tulevista tapahtumista ja yleensä Unkarista runsaasti tietoa on saatavilla sivulta 
http://suomiunkari.fi/
sekä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen sivuilta
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/

Muistutus yhdistyksemme sähköpostilistasta

Osa jäsenistämme ei kuulu sähköpostilistallemme ja jää siten edelleen paitsi nopeasta ja 
joustavasta sähköisestä tiedonkulusta. Säästääksenne aikaa, luontoa sekä postituskuluja 
ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne Hanna Markkaselle niin olette jo mukana 
markkashanna@gmail.com.

Hyvää vapunpäivää ja aurinkoista kevättä!

Hanna Markkanen ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus


