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Hyvät Unkarin ystävät! Toiminnantäyteinen vuosi alkaa lähestyä loppuaan. Olemme Oulun SuomiUnkari Seurassa yrittäneet kehitellä monipuolista toimintaa, ja aika paljon tähän vuoteen onkin
mahtunut. Matkailimme Transilvaniassa, pidimme kokkikurssia, osallistuimme kahteen otteeseen
markkinoille, aloitimme unkarilaisen kirjallisuuden lukupiirin ja elokuvakerhon, opettelimme
unkarilaisen kansantanssin askelia, kuulimme esitelmiä mm. csángó-kansan elämästä. Ja paljon muuta
mukavaa.
Myös ensi vuodeksi on suunnitteilla paljon erilaista ja mielenkiintoista ohjelmaa. Tässä poimintoja
muutamista jo varmistuneista tapahtumista. Laittakaahan päivämääriä jo kalenteriin! Osasta
tapahtumista lähetämme lisätietoja, kunhan paikat ja kellonajat varmistuvat.
OOPPERAA OULUSSA JA JÄSENTAPAHTUMA
Oulun kaupunginteatterissa esitetään tammi-helmikuussa Beethovenin oopperaa Fidelio, jonka
kapellimestarina toimii unkarilainen Huba Hollóikői. Oulun Suomi-Unkari Seura järjestää jäsenillan 8.1.2020
klo 17.00 Kaupunginteatterin lämpiössä. Jäsenillassa kapellimestari Huba Hollóikői kertoo työstään ja Fideliooopperasta.
NUUTINPÄIVÄN JUHLA KEMISSÄ
Oulun Suomi-Unkari Seuran jäsenet on kutsuttu mukaan perinteiseen Nuutinpäivän juhlaan, jota vietetään
Kemissä maanantaina 13.1.2020. Pyydämme halukkaita juhlijoita ilmoittautumaan 3.1.2020 mennessä SUS
Oulun sihteerille osoitteeseen oulunsus@gmail.com tai 0407202535. Pyrimme järjestämään lähtijöille
yhteiskyydit. Tarjolla on Saarenottan maan mainio ja runsas jouluateria, jonka hinta on 25 €/hlö (maksetaan
paikan päällä).
LUKUPIIRI
Unkarilaisen kirjallisuuden lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran 20.1.2020 klo 17. Luettavana on tällä kertaa
Patricia G. Bertényin esikoisteos Salaisuuksien galleria. Kokoontuminen Antell Cafe Pihassa (Kauppurienkatu
7, 90100 Oulu). Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kahvittelemaan, osallistua voit, vaikka et olisi kirjaa
lukenutkaan!
ELOKUVAILTA VALVEELLA
Seuraavassa elokuvaillassa kulttuuritalo Valveella (Hallituskatu 7, 90100 Oulu) tammi-helmikuun vaihteessa
(päivä ilmoitetaan myöhemmin) katsotaan musikaalikomedia Made in Hungária. Vapaa pääsy.

UNKARILAINEN TANSSITALO
Unkarilaista tanssia harjoitellaan sunnuntaina 2.2.2020 Kellon Nuorisoseuralla, kellonaika ilmoitetaan
myöhemmin. Irén ja Emil Gálfi tulevat jälleen opettamaan meille kansantanssin kuvioita. Oppitunnin kesto on
n. 2,5 tuntia. Ottakaa mukaan iloista mieltä, joustavat vaatteet sekä oma juomapullo. Aikaisempaa
tanssikokemusta ei tarvita, myös kaikki kaksi vasenta jalkaa omaavat ovat tervetulleita!
LUENTO JA KESKUSTELUTILAISUUS
Turun yliopiston valtio-opin ja poliittisen historian dosentti Heino Nyyssönen saapuu vieraaksemme torstaina
20.2.2020. Heino pitää meille luennon, jossa hän käy läpi ajankohtaisia asioita Unkarista. Miten lokakuun
paikallisvaalien tulos on vaikuttanut unkarilaiseen poliittiseen tilanteeseen? Mihin suuntaan maata ollaan
viemässä? Luennon jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille,
paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
VUOSIKOKOUS
Oulun Suomi-Unkari Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 27. helmikuuta 2019 klo
18.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
JÄSENKIRJE SÄHKÖPOSTIIN
Jos vielä saat jäsenkirjeesi kirjepostina ja sinulla on käytössäsi sähköpostiosoite, pyydämme ilmoittamaan sen
joko Kaisa Pietilälle tai Anna Paasolle.

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!
BÉKÉS KÁRACSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!
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