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Hyvät ystävämme - Kedves barátaink
Lahden Suomi-Unkari Seurakin on jo toista vuotta joutunut pitämään matalaa profiilia, mutta olemme
silti suunnanneet katseemme toiveikkaasti tulevaan. Alkaneen syksyn kulttuuritarjonta onkin
ilahduttavan runsas – jos korona suo!
Unkarilaisen elokuvan ilta Hyvinkäällä to 14.10. klo 18
Hyvinkään Suomi-Unkari Seura järjestää 14.10. unkarilaisen elokuvan illan, jossa esitetään Vilmos
Kondorin dekkariin perustuva, 1930-luvun Budapestiin sijoittuva Budapest Noir (2017; K-16)
englanniksi tekstitettynä. Kondorin dekkarisarjassa on ilmestynyt kuusi osaa, joista viisi on
suomennettu. Kannattaa laittaa kirjailijan nimi mieleen, jos se siellä ei vielä ole. Ennen esitystä on
filmistä lyhyt esittely. Tapahtuma on maksuton, ja sinne on tarkoitus mennä kimppakyydillä.
Ilmoittaudu 29.9. mennessä Raila Hagströmille (raila.hagstrom@gmail.com, puh. 045 1879068), jos
haluat lähteä mukaan!
Hollo ja Martta -festivaali (29.10.–7.11.) ja sen unkarilaiset illat!
Syksyn tärkein kulttuuritapahtuma yhdistyksemmekin kannalta tulee olemaan kansainvälinen Hollo ja
Martta -kansantanssi- ja kansanmusiikkifestivaali, jonka esiintyjäkaartiin kuuluu nyt peräti kaksi
unkarilaista ryhmää: viisimiehinen PásztorHóra sekä päijäthämäläisten vanha suosikki Alba Regia
-kansantanssiryhmä Székesfehérvárista. Nämä ryhmät esiintyvät useissa festivaalitilaisuuksissa, joista
kannattaa tässä mainita etenkin:
- Hollolan Nuorisoseurantalo Kukon ”Unkarilainen ilta” (su 31.10. klo 16–), jossa esiintyvät
PásztorHóra ja Alba Regia,
- ja Heinolan WPK-talon unkarilainen ilta (ke 3.11. klo 18–), jossa ohjelmasta vastaava Alba Regia
ja Itä-Hämeen kansantanssijat.
Tarjoamme näihin tilaisuuksiin lippuja alennettuun hintaan yhdistyksemme jäsenille ja heidän
seuralaisilleen: jäsenille hinta on 10 €, heidän seuralaisilleen 15 € ja lapsille 9 €. Pääsymaksuun sisältyy
unkarilaiseen ruokakulttuuriin pohjautuva iltapala. Lipputilaukset tulee osoittaa Hedvig Halmeelle
(hedvighalme@hotmail.com, puh. 044 2814350) 24.10. mennessä. Paikkoja on tarjolla rajoitetusti,
joten varaa lippusi mahdollisimman pian!
Kuten sanottu, PásztorHóra ja Alba Regia esiintyvät festivaalin aikana monissa muissakin
tilaisuuksissa, joista osa on ilmaisia. Niistä samoin kuin muusta ohjelmasta saat lisätietoa mm.

festivaalien omilta nettisivuilta: https://www.hollojamartta.fi/ohjelma/ohjelma2.
***
Mahdollisia muita tapahtumia olisi marraskuussa pidettävä viini- tai muu kulttuuri-ilta, jossa
voisimme esimerkiksi nostaa maljan Lahden ja Pécsin 65 vuotta jatkuneelle ystävyyssuhteelle. Mutta
siitä tarkemmin seuraavassa tiedotteessa. Jos sinulla on tällaista tilaisuutta koskevia toiveita tai
ideoita, niin kerro niistä puheenjohtajalle tai muille hallituksen jäsenille!
Katseet kohti ensi kevättä
Yhdistyksemme, Lahden Unkari-Suomi Seura täyttää ensi keväänä (22. huhtikuuta) 70 vuotta. Ennen
juhlimista olisi kunniakasta saada koottua yhdistyksen historiikki. Yhdistyksen toiminta on ollut
moninaista johtuen esim. ystävyyskaupunkisuhteiden ulottumisesta kaikille elämän aloille.
Tästä syystä toivomme, että tarjoaisitte käytettäväksemme seuraamme liittyvää materiaalia
(valokuvia, kirjeitä, muisteloita, lehtileikkeitä tms). Jos sinulla on tällaista materiaalia, pyydämme
sinua ottamaan yhteyttä Ilkka Haapolaan (ilkka.haapola@ live.fi, puh. 040 8430206).
Hallituksen kokoonpano vuonna 2021
Koska edellinen kirjeemme lähetettiin keväällä vain sähköisesti, kerrataan vielä, että yhdistyksen
hallituksen kokoonpano on sama kuin viime vuonna: puheenjohtajana jatkaa Timo Halme, sihteerinä
Hanna Markkanen, varapuheenjohtajana Arja Etola, taloudenhoitajana Ilkka Haapola ja muina
jäseninä Raila Hagström, Hedvid Halme, Hannu Simolin ja Nina Tetri-Mustonen.
Toivokaamme vanhojen ja viisaitten unkarilaisten tapaan, että Herra antaisi tänäkin syksynä meille
rauhaa, leipää ja viiniä!
Terveisin
Timo Halme ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus
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