
 

Jäsenkirje 1/2019 6.2.2019 
 

Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 

Vuosi 2018 oli Lahden Suomi-Unkari Seurassa unkarilaisen ruuan teemavuosi. Ilahdutimme muun           

muassa satoja Lahden Ristinkirkossa käyneitä kirkkokahvituksilla, joista mainittavin oli         

ehdottomasti Ristinkirkon 40-vuotisjuhlamessu. Vuoden 2019 toiminta painottuu Lahden ja Pécsin          

ystävyyssuhteiden tekijöihin ja historiaan, sillä Pécsin Unkari-Suomi Seura täyttää jo 45 vuotta.            

Unkarilaisia säveltäjiä kuullaan Lahdessa useaan otteeseen, ja maaliskuussa kutsummekin kaikki          

mukaan yhteiseen konsertti-iltaan Sibeliustalolle. Toukokuussa avataan monipuolinen       

valokuvanäyttely, ja kesällä odotamme vieraita Pécsistä. 

 

Yhdistyksen vuosikokous to 7.3.2019 klo 18 (kahvitarjoilu 30 min ennen kokousta!) 

Olette lämpimästi tervetulleita Lahden Suomi-Unkari Seuran vuosikokoukseen torstaina 7.3.2019         

kello 18 alkaen. Kokouspaikkana on Seurakuntayhtymän seurakuntasali (Kirkkokatu 5, Lahti).          

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen virallisia kokousasioita Ilkka Haapola kertoo          

Pécsin yhdistyksen historiasta ja sen perustajajäsenen József Véghin elämäntyöstä, minkä          

jälkeen on mahdollisuus myös keskustella aiheesta. Tervetuloa keskustelemaan ja muistelemaan!  

 

Sinfoniakonsertti Sibeliustalossa torstaina 28.3.2019 kello 19 

Maaliskuun lopulla Sibeliustalossa kaikuvat unkarilaissävelet. Sinfonia Lahti esittää silloin         

Meta4-jousikvartetin johtamana György Ligetin Romanialaisen konserton, Béla Bartókin        

Jousikvarteton n:o 1 sekä Ludwig van Beethovenin Sinfonian n:o 1. Jos voimia riittää, konsertin              

jälkeen voi jäädä kuuntelemaan Meta4-kvartetin haastattelua.  

 

Olemme varanneet konserttiin pienen määrän ryhmälippuja, ja järjestämme myös yhteisen          

väliaikatarjoilun, mikäli kiinnostusta siihen riittää. Ryhmäliput maksavat eläkeläisille 18 euroa ja           

muille 22 euroa. Väliaikatarjoilu (kahvi/tee + voisilmäpulla) maksaa 8,30 euroa. Jos haluat            

osallistua kanssamme konserttiin ja/tai väliaikatarjoiluun, niin ilmoita siitä mahdollisimman pian          

Hanna Markkaselle (markkashanna@gmail.com, puh. 040 5141843. Lippu ja mahdollinen         

väliaikatarjoilu tulee maksaa 28.2. mennessä. Maksuohjeet saat ilmoittautuessasi. Tervetuloa         

mukaan! 

 
Pécsin Unkari-Suomi Seura 45 vuotta – József Végh 80 vuotta 
 
Pécsin Unkari-Suomi -yhdistys täyttää 24.huhtikuuta 45 vuotta, ja kuukautta myöhemmin (25.5.)           

vankkumaton Suomen ja Lahden ystävä József Végh täyttää täydet 80 vuotta. Näiden tapahtumien             

kunniaksi kokoamme toukokuuksi (6.–25.5.) kaupunginkirjastoon juhlanäyttelyn, joka koostuu        
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György Mánfain kansatieteellisistä valokuvista sekä Pécsin Unkari-Suomi -yhdistyksen historiaa ja          

József Véghin elämäntyötä esittelevästä materiaalista. Mánfain valokuvasarja on saatu Suomeen          

Pécsin Unkari-Suomi -yhdistyksen lahjoituksena, ja se laitetaan nyt esille ensi kertaa Suomessa!            

Siinä meitä avustaa Kansallismuseon intendentti (eläkkeellä), Helsingin yliopiston dosentti Ildikó          

Lehtinen. Näyttelyn avajaiset pidetään maanantaina 6.5.2019. 

 

Näyttelyyn liittyen yritämme jäljittää kaikkea materiaalia, joka valaisee varsinkin József Véghin           

elämäntyötä lahtelaisten ja pécsiläisten välisen kanssakäymisen rakentamisessa. Tärkeää aineistoa         

ovat vanhat valokuvat sekä henkilökohtaiset muistot tapaamisista Véghin ja muiden pécsiläisten           

kanssa. Jos sinulla on tällaista valokuvia tai muistoja, joista voisit kirjoittaa lyhyen tarinan, niin              

ilmoita siitä mahdollisimman pian Ilkka Haapolalle (puh. 040 843 0206; ilkka.haapola@live.fi).  
 

 

Muita tulevia tapahtumia 

❖ Mahdollisuuksien tori satamassa 5.5.2019. Tulettehan jälleen maistamaan unkarilaisia herkkuja, 

juttelemaan, kuulemaan matkailuvinkkejä tai itse mukaan talkoisiin! 

❖ Pécsiläiset vieraat Lahteen heinä-elokuussa. Odotamme jälleen ensi kesäksi vieraita Pécsistä. Jos 

pystyt tarjoamaan heille majoitusta, niin voit ilmoittaa siitä Hanna Markkaselle jo nyt 

markkashanna@gmail.com.  

❖ Muista tapahtumista tietoa facebookista https://www.facebook.com/lahdensuomiunkariseura ja 

kotisivuiltamme www.suomiunkari.fi/osastot/lahti. Kannattaa pistäytyä myös keskusseuran uusilla 

sivuilla www.suomiunkari.fi sekä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen sivuilla 

www.helsinki.balassiintezet.hu! 

 

Muistutus yhdistyksemme sähköpostilistasta 

Kuuluttehan jo sähköpostilistallemme? Auttakaa Lahden Suomi-Unkari Seuraa säästämään aikaa, 

rahaa ja luontoa. Ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne listalle:  markkashanna@gmail.com 

 

Nähdään pian vuosikokouksessa! Mukavaa kevättalvea toivottavat: 

Hanna Markkanen ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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