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MIKLÓS MAROSIN SÄVELLYKSEN KANTAESITYS OULUN KAUPUNGINTALOLLA
Oulun Päivien yhteydessä järjestetään kansanmusiikkifestivaali Volokkarit.
Sunnuntaina 5.9.2010 ohjelmassa mm.
klo 14.00 Yleisöluento - unkarilainen säveltäjä Miklós Maros kertoo sävellystyöstään
ennen konserttia Oulun kaupungintalon juhlasalissa, jossa myös
klo 15.00 Impressions for Cimbalom and Accordion – Enikő Ginzery, cimbalom ja
Timo Kinnunen, harmonikka. Konsertti on Marosin sävellyksen kantaesitys. Lipun hinta
10 € sisältää väliaikatarjoilun (kahvi/tee ja omenahyveleivos vaniljakastikkeella). Lippujen
ennakkomyynti OULU 10, Torikatu 10 ma–to klo 8–17 ja pe klo 8–16.

JÄSENILTA RAUHALASSA SUNNUNTAINA 5.9.2010 KLO 17.15
Oulun Unkari-seura järjestää konsertin jälkeen oman tilaisuuden klo 17.15 Rauhalassa,
Mannenkatu 1. Saamme vieraaksi säveltäjä Marosin sekä cimbalomvirtuoosi Enikő
Ginzeryn ja harmonikkamestari Timo Kinnusen, jotka ovat luvanneet esiintyä tilaisuuden
alussa ja ennen jälkiruokaa. Tilaisuuteen on kutsuttu myös Suomen Unkarin ja Unkarin
Suomen suurlähettiläät. Tilaisuuden aluksi nostamme maljan tänä vuonna 60 vuotta
täyttävän Suomi-Unkari Seuran kunniaksi.
Menu
 Unkarilaista tomaattisalaattia ja paahdettua leipää
 Possugulassia
- paahdettuja valkosipuliperunoita
- yrttiriisiä
 Kahvia, teetä, Sortolan jäätelöä ja marjakastiketta
Ruokailu maksaa 20 € /hlö. Sitovat ilmoittautumiset pyydämme tekemään sihteerille
sähköpostilla tai puhelimitse viimeistään sunnuntaihin 29.8. mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme esittämään toiveen erityisruokavaliosta.
Tervetuloa!

SUOMI-UNKARI SEURA TÄYTTÄÄ 60 VUOTTA
Suomi-Unkari Seura täyttää 60 vuotta 10.10.2010. Edellä mainittu Rauhalan tilaisuus on
juhlavuoden päätapahtuma Oulussa. Juhlavuoden päätapahtuma 10.10. järjestettävä
yleisötapahtuma ”Sunnuntaikävelylle Unkariin” Wanhassa satamassa Helsingissä. Lisää
tietoa tästä tapahtumasta löytyy seuraavasta Suomi Unkari –lehdestä, joka ilmestyy
syyskuun lopulla.
KÄÄNNÄ!

ARVONTA JÄSENMAKSUN MAKSANEIDEN KESKEN
60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi arvotaan syksyllä kaikkien jäsenmaksunsa maksaneiden
kesken Malévin lentolippu Helsinki-Budapest-Helsinki. Oulun Unkari-seura järjestää lisäksi
oman arvonnan jäsenmaksunsa maksaneiden jäsentensä kesken lokakuussa. Siinäkin on
hyvä palkinto! Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi, tee se syyskuun loppuun
mennessä. Näin varmistat osallistumisesi kahteen arvontaan.

KUVIA KAIVATAAN SUOMI UNKARI LEHTEEN
Suomi Unkari –lehden syksyn numeroihin toivotaan valokuvia seuran jäsenten Unkarinmatkoilta. Lehden toimitus toivoo saavansa erityisesti kuvia 50-, 60- ja 70- luvuilla tehdyiltä
matkoilta. Musta-valkokuvat kelpaavat hyvin, samoin jo haalistuneet värikuvat. Kuvia voi
lähettää suoraan Marjatta Manni-Hämäläiselle, joko sähköisessä muodossa osoitteeseen
jatta.manni@suomi.unkari.fi tai paperisina postitse Kaisaniemenkatu 10, 00100 HELSINKI.
Muista merkitä paperikuvien taakse palautusosoite ja oma puhelinnumero.

UNKARIN KIELEN OPISKELUSTA
Unkarin kielen kurssimme jatkuvat syyskuussa. Aloituspäivä ilmoitetaan osallistujille
sähköpostilla. Uusi alkeiskurssi (20 tuntia) alkaa, mikäli sille ilmoittautuu vähintään 10
opiskelijaa. Ilmoittautumiset pyydetään puheenjohtajalle mahdollisimman pian! Viime
vuoden jatkoryhmät yhdistetään yhdeksi ryhmäksi. Molemmat kurssit pidetään Vanhassa
Pappilassa (Asemakatu 6) tiistaisin klo 18–19.30. Lisätietoja opetuksesta saa
puheenjohtajalta p. 040 588 3090.

UNKARIA HELPOSTI TASKUKOOSSA
Unkaria helposti taskukoossa –keskusteluopas ja matkailusanasto on kätevä apuneuvo
Unkariin matkustavalle. Selkeät ääntämisohjeet helpottavat kirjan käyttöä. Suositun
oppaan uusi laajennettu ja ajantasaistettu painos ilmestyy elokuun aikana. Hankimme sitä
myyntiin alkusyksystä.
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