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Hyvä Unkarin-ystävä!
Viime vuonna vietimme 35-vuotisjuhlia, pidimme useita jäseniltoja, pyöräilimme Unkarissa,
perustimme Ouluun unkarilaisen kirjaston, osallistuimme aktiivisesti seuran valtakunnalliseen
toimintaan ja kerroimme toiminnastamme lehtien palstoilla ja monissa tapahtumissa.
Joukkoomme liittyi useita uusia ihmisiä. Jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 140.
Toimintamme jatkuu vilkkaana tänäkin vuonna. Siihen sisältyy viime vuosina kiinnostaviksi
koettujen toimintamuotojen lisäksi myös uutta.
VUOSIKOKOUS
Suomi - Unkari Seuran Oulun-osasto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina
24. helmikuuta 2004 klo 18.00 Oulun kaupungintalon Siófok-huoneessa. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu. Tervetuloa päättämään ja ideoimaan!
JÄSENILTA
Jäsenilta pidetään perjantaina 19. maaliskuuta 2004 klo 18.30 Ravintola Pihvituvassa
(Pakkahuoneenkatu 7). Tervetuloa viettämään iltaa Unkarin-ystävien seurassa, nauttimaan
hyvästä unkarilaisesta ruuasta ja kuulemaan mm. ensi kesän pyörävaelluksesta ja muista
matkoista Unkariin. Soita ilmoittautumisesi suoraan ravintolaan (puh. 3112 147). Aterian
hinta ilman ruokajuomia on 10 euroa.
MATKOJA UNKARIIN
Tänäkin vuonna järjestämme pyöräretken, nyt jo kuudennen.
• Pyöräretki alkaa Egeristä, josta poljetaan Debreceniin. Lähtö Oulusta on 30.6. ja paluu
Ouluun 10.7. Matkasta kerrotaan mm. vuosikokouksen yhteydessä ja jäsenillassa
maaliskuussa. Voit ilmoittautua Eszter Vuojalalle puh. 881 1293 (työ) ja 334 574 (koti).
Mukaan mahtuu noin 20 pyöräilijää.
Jos pyöräretki ei ole sinua varten, on olemassa muitakin mahdollisuuksia matkustaa Unkariin:
• Osastomme järjestää matkan (4 vrk/1vko) Budapestiin ja Egeriin. Lähtö Oulusta on yhtä
päivää ennen pyöräretkeläisten lähtöä eli 29.6. Varaamme lähtijöille majoituksen yhdeksi
yöksi Budapestiin ja muiksi öiksi Egeriin. Egerissä on kahtena päivänä yhteinen ohjelma
pyöräretkeilijöiden kanssa. Muuten kyseessä on ns. omatoimimatka. Lisätietoja saat
Eszter Vuojalalta, puh. 881 1293 (työ) ja 334 574 (koti).
• Kesäkuussa, 19.-26.6.2004, järjestetään kulinaarimatka, jonka oppaana toimii Oulussa
asuva Bernadett Pente, puh. 040 825 1106, penteb@freemail.hu. Hän vastaa matkaa
koskeviin tiedusteluihin ja ottaa vastaa ilmoittautumisia. Matkasta mielenkiintoisten
unkarilaisten makujen maailmaan kerrotaan lisää tiedotteen kääntöpuolella.
• Kansantaiteen kurssi Zalaegerzegissä 19.-28.7.2004. Ilmoittautuminen 30.4.mennessä.
Lisätietoja kurssista ja sille ilmoittautumisesta on tiedotteen kääntöpuolella.
UNKARIN VALTIONOOPPERA JA BUDAPESTIN OPERETTITEATTERI OULUSSA
Unkari laulaa ja tanssii 2004 –esitys ke 25.2. klo 19 Madetojan salissa. Liput 30/25€
Lippupalvelusta (Stockmann, Veikkausrasti) tai www.lippupalvelu.fi / p. 0600 10 800.
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Kulinaarimatka Unkarissa 19.06 – 26.06. 2004.
Tutustumme siihen, miten eri alueiden unkarilaisia perinteisiä ruokia, kakkuja ja torttuja
valmistetaan. Käymme Törleyn kuohuviinitehtaalla ja Zwackin Unicum -tehtaalla, Egerin ja
Tokajin alueiden kuuluisien viinituottajien luona sekä tietysti nautimme hyvästä ruuasta
ravintoloissa. Matkakohteena Budapest ja Koillis- ja Itä- Unkarin alueet: Budapest –
Szentendre – Hollókö (Unescon maailmanperintökohde) – Eger – Szilvásvárad (retki
Bükkin luonnonsuojelualueelle) – Tokaj – Sárospatak – Hortobágy – Kecskemét –
Budapest.
Matkan hintaan (470 €) sisältyy majoitus (7 yötä) hyvätasoisissa hotelleissa, puolihoito,
bussikuljetukset, suomenkielisen oppaan palvelut, kaikki retket, ohjelmat ja pääsyliput.
Lisäksi lentolippu Oulu-Budapest-Oulu: 365 €. Huom. voit liittyä ryhmään Budapestin
lentokentälläkin, jos haluat järjestää matkan Budapestiin itse! Matkan järjestäjä on Loma
Matkatoimisto (Unkari, www.loma.hu). Suomessa saat lisätietoja: 040-8251106, email:
penteb@freemail.hu (Bernadett Pente, Oulu)
Kansantaiteen kurssi Zalaegerszegissä 19.7.2004-28.7.2004
Kansantaiteen kurssi on kooste esitelmiä vuoden teemasta " Fischer, Pferdehirten,
Rindehirten" , erilaisia retkiä : Balaton, Keszthely, museokylä, konsertti, esityksiä,
viinikellarimatka tai puhdetöitä päivittäin (paju, puu, savi, nahka, koruompelu,
kansanpukumuoti), viininmaistajaisia tai lekottelua ja uintia Gébart-järvellä - kunkin
valinnan mukaan. Ei haittaa, vaikkei ole lukenut mitään kieliä; juonessa pysyy mukana ja
mallin mukaan oppii töitä tekemään. Useat kurssilaiset puhuvat englantia tai ruotsia ,ja
suomea puhuvat paikalliset tulevat mielellään avuksi. (Isolle suomalaisten ryhmälle on ollut
tulkkauskin).
Valtava uusi Aqua Park-vesipuisto työkeskuksen vieressä voisi kiinnostaa perheen lapsia
ja nuoriakin monenlaisten puhdetöiden ohella. Kurssi on 19.7.2004-28.7.2004 ja maksaa
retkineen ja askartelumateriaaleineen täysihoidossa, 3 *** - hotellissa 3 hengen
huoneessa 420 €, alle 14 v lapsi 340 € . 1 hengen huoneen lisämaksu 130 €, 2 h huone 50
€/ hlö. Itse maksetaan matka Z-egerszegiin. Ilmoittautuminen 30. huhtikuuta mennessä.
puh. TIT-Verein 00 36 92 313-378 fax 00 36 92 313-377 E-mail_ titzala@zalasza.hu

