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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink

Puheenjohtajan tervehdys

Syksyinen tervehdys teille Lahden Suomi-Unkari Seuran jäsenet! Kesälomakauden aloitimme 
Tammisalissa 23. toukokuuta jäsenillalla, jossa muistelimme jo 65-vuotiaan paikallisseuramme 
toimintaa mm. Kari Vähävuoren videoesitysten säestyksellä. Ohjelmaan kuului luonnollisesti myös 
runsas unkarilainen illallinen sekä hyvin onnistuneet arpajaiset: jokainen paikalla ollut voitti jotakin 
Unkariin liittyvää kotiin vietäväksi. Seuraavaksi onkin aika suunnitella jo seuraavan kesän 
kohokohtaa, vuoden 2018 ystävyyskaupunkilaisten vierailua Pécsistä Lahteen.

Ilmoittaudu isäntäperheeksi - ystävyyskaupungista Pécsistä vieraita kesällä 2018

Kuten monet jäsenemme muistavat, yhdistyksemme ja Pécsin Unkari-Suomi -yhdistys ovat jo 
1970-luvulta alkaen harjoittaneet systemaattista vierailuvaihtoa kolmen vuoden syklissä: ensin 
pécsiläiset ovat kyläilleet Lahdessa ja lahtelaisten isäntien luona, seuraavana kesänä lahtelaiset 
ovat vuorostaan matkustaneet viikoksi Pécsiin, minkä jälkeen on pidetty vuoden tauko. 

Mikäli pidämme tästä perinteestä kiinni, meidän lahtelaisten ja päijäthämäläisten tehtävänä olisi 
toimia isäntinä ensi kesänä, todennäköisesti heinä- elokuun taitteessa. Tällä kertaa 
yhdistyksemme taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan riitä kovin mittavan vierailuohjelman 
järjestämiseen. Se merkitsee, että isäntäperheiden rooli vierailun toteuttamisessa tulisi olemaan 
jonkin verran suurempi kuin aikaisempina vuosina. Sen vastapainoksi isännille tarjoutuu 
mahdollisuus vierailla Pécsissä kesällä 2019.

Vierailukutsun lähettäminen Pécsiin edellyttää, että löydämme riittävästi isäntiä tai isäntäperheitä 
vieraillemme. Sen vuoksi pyydämme kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan isäntänä ensi 
kesänä, ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian, viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä, 
Hanna Markkaselle osoitteeseen markkashanna@gmail.com tai puh. 040 5141 843 (soitto tai 
tekstiviesti). Ilmoittautumisen yhteydessä voitte esittää myös toiveen vierailun ajankohdasta, mikä 
viikko heinäkuun lopun ja elokuun puolivälin tienoilla teille sopisi parhaiten.

Monet seuramme jäsenet ovat toimineet isäntinä jo lukuisia kertoja, ja he ovat ehtineet luoda 
tiiviit ystävyyssuhteet pécsiläisiin Suomen-ystäviin. Heidän lisäkseen toivomme vierailuvaihtoon 
mukaan myös uusia isäntiä. Se kannattaa, sillä ystävyyskaupunkimme Pécs on tavattoman hieno 
kaupunki ja pécsiläiset ovat ylenpalttisen ystävällistä väkeä! Isäntinä voivat toimia muutkin kuin 
Suomi-Unkari -seuran jäsenet. Voitte siis kertoa tästä mahdollisuudesta myös tuttavillenne!

Kunniamerkit Unkarin tasavallan presidentiltä Lahteen

Suurlähettiläs Vince Szalay-Bobrovniczky luovutti tiistaina 14.11.2017 Lahden kaupungintalolla 
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Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirralle Unkarin tasavallan presidentin myöntämän Unkarin 
Ansioritarikunnan Ritariristin. Unkariksi kunniamerkin nimi on Magyar Érdemrend Lovagkeresztje. 
Ansiomerkin myöntämisen perusteeksi mainitaan kaupunginjohtajan panos Unkarin ja Suomen 
välisten yhteyksien, erityisesti Pécsin ja Lahden 60-vuotisen ystävyyskaupunkisuhteen 
vahvistamisessa.

Unkarin tasavallan presidentti János Áder on myöntänyt tanssitaiteilija-tanssipedagogi Béla 
Gazdagille Unkarin kultaisen ansioristin. Gazdag on ansioitunut tuomalla unkarilaista 
tanssikulttuuria suomalaisten tietoisuuteen ja edistämällä Suomen ja Unkarin välisiä 
yhteiskunnallisia ja ammatillisia suhteita. Béla Gazdag on Lahden Suomi-Unkari Seuran jäsen.

Onnittelut kunniamerkkien johdosta molemmille!

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 
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 joulun odotusta ja Suomen 100-vuotisjuhlaa!

Hanna Markkanen ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus


