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UNKARIN KIELEN OPETUS JATKUU
Osastomme omat unkarin kielen kurssit jatkuvat tiistaisin Vanhassa Pappilassa (Asemakatu 6).
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Alkeiskurssi II (16 t) käynnistyy tiistaina 13.10. klo 18.00 – 19.30. Kurssi on jatkoa keväällä pidetylle
alkeiskurssi I:lle. Opettajana on Ildikó Loikkanen. Kurssimaksu jäsenille vain 5 euroa.
Jatkokurssi II (12 t), op. Eszter Vuojala, on jo käynnistynyt. Sekin pidetään ti klo 18.00 – 19.30.
Kevääksi on suunniteltu sekä alkeiskurssi III että jatkokurssi III, molemmat 24 tuntia.
Uusi alkeiskurssi I käynnistyy syksyllä 2010.

Unkarin opetuksesta saa lisätietoja puheenjohtajalta p. 040 588 3090.

TYTTI ISOHOOKANA-ASUNMAA KERTOO CSÁNGÓISTA JÄSENILLASSA PE 16.10.
Dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa pitää jäsenillassamme Kirkkotorin koulutuskeskuksessa
(Asemakatu 5) perjantaina 16.10. klo 18.00 esitelmän csángóista, Karpaattien itäpuolella
asuvasta mielenkiintoisesta unkarilaisesta vähemmistökansasta. Csángót ovat joutuneet
kamppailemaan oman kulttuurinsa eloonjäämisen puolesta. He ovat pyrkineet kohentamaan
asemaansa mm. järjestämällä opetusta omalla kielellä. Csángója arvellaan olevan noin 100 000.
Tarkkaa lukua ei tiedetä, koska väestölaskennassa csángót eivät ole kuuluneet tunnustettuihin
vähemmistöihin Romaniassa. Tytti Isohookana-Asunmaa on vieraillut Euroopan neuvoston
”lähettiläänä” useita kertoja csángó-kansan parissa, raportoinut heidän tilanteestaan ja tehnyt
esityksiä heidän oikeuksiensa parantamiseksi.
Esitelmän jälkeen nautimme omakustanteisen gulassi-illallisen (10 euroa, ruokajuomat erikseen).
Ilmoittautumiset pyydämme tekemään sihteerille maanantaihin 12.10. mennessä.

SUURLÄHETTILÄS JARI VILÉN SAAPUU VIERAAKSEMME
Unkarin Suomen suurlähettiläs Jari Vilén on vastannut myöntävästi pyyntöömme tulla
vierailemaan Oulun Unkari-seuran jäsentapaamisessa. Hän pitää lauantaina 14.11. klo 14.00
Kirkkotorin koulutuskeskuksessa (Asemakatu 5) esitelmän aiheesta Unkari 20 vuotta
järjestelmänmuutoksen jälkeen. Tilaisuuden alussa järjestetään kahvitarjoilu. Tervetuloa
tapaamaan suurlähettilästä ja kuulemaan hänen esitystään!

PIKKUJOULUT TULOSSA!
Pikkujoulu pidetään pe 27.11. klo 19 alkaen. Kerromme lisää seuraavassa jäsenkirjeessä
marraskuun alussa.

ARVONTA JÄSENMAKSUNSA MAKSANEIDEN KESKEN
Arvomme tänäkin vuonna hyvän palkinnon jäsentemme kesken. Arvontaan osallistuvat kaikki ne,
jotka ovat jo maksaneet tämän vuoden jäsenmaksunsa tai maksavat sen viimeistään 15.10.
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