Unkarilaisten vierailu Mikkeliin 14-20.8.2018
Tänä kesänä saatin nauta yli 60 hellepäivästä täällä meillä Suomessakin. Näiden päivien aikana
oli myös Mikkeli-Suomi Unkariseura saanut 17 vierasta ystävyyskaupunki Békéscsabasta. Vierailu
ajoittui samaan aikaan yhdistyksen 00- vuotsjuhlan kanssa.
Vieraat olivat ensin pari päivää Helsingissä ja joku kävi jopa Tallinnassakin ast. Torstaina aamusella
varhain lähdetin kolmen yhdistyksenjäsenen kanssa heitä hakemaan linja- autolla Helsingistä.
Mukana meillä oli myös oma tulkkimme, Galambosi Bertalan. Matkalla teimme tutustumiskäynnin
Lahden Hiihtomuseoon ja ”urheilupyhättö” Vierumäkeen. Samalla kävimme myös katsomassa
Heinolan vesitornista käsin miltä viitoste ja lähellä oleva silta näyttävät eri korkeudesta
katsottuna. Vilkkaan linja-autokeskustelun jälkeen saavuimme illansuussa Mikkeliin, jossa
isäntäperheet jo meitä malttamattomast odottelivat.
Ensimmäisen päivän aamuna Mikkelissä saimme Mikkelin valtuustosalissa paljon tetoa siitä, mitä
kaikkea kaupungissamme kehitetään nyt ja tulevaisuudessa. Vieraiden mukana oli myös uusi
Unkarin parlamentn jäsen Tomas Hertzeg, joka innokkaast kysyi nuorisotyöttömyydestä
Mikkelissä ja miten se on meillä hoidettu. Mikkelin kaupunki tarjosi vierailijoille lounaan kaupungin
johtajan Timo Halosen ollessa mukana kansamme.
Tälle päivälle osui myös kiertoajelu Mikkelissä linja autolla, oppaan johdolla. Ilta huipentui Urpolan
luontopuistoon ja siellä suomalaisen grillimakkaran maistajaisiin.
18.8. oli seuramme suuri päivä, sillä silloin vietmme 00 vuotsjuhlaa runsain joukoin. Mukana oli
tetenkin ystävyyskaupungista tulleet vieraat. Ohhjelmassa oli lasten kuorolaulua Elina eelmannin
johdolla, Veikko Happosen lausuntaa sekä puheita ja tetenkin hyvää ruokaa ja yhdessäoloa.
Puheenjohtaja aloit tervehdyspuheensa kertomalla hieman yhdistyksen historiasta. Tämän
yhdistyksen kuten niin monen muunkin seuran väki vähenee ja siihen pitäisi löytää keinot
toiminnan ja talouden kehittämiseen.
Juhlapuhujana meillä oli tlaisuudessa kirkkoneuvos Pekka Huokuna , jonka isä Erkki Huokuna oli
yksi yhdistyksemme perustajajäsen.
”Ystävyyttä rakentamassa muutosten keskellä” oli Pekan puheen sisältö.
Puhe antoi meille monelle mietmästä siitä mitä ystävyys todella on. Suomi-Unkari seuran
puheenjohtaja Irmeli eniivilä toi myös tlaisuuteen pääseuran tervehdyksen. Rovast, Ohsmo
Luukkonen Mikkelistä toi seurakunnan tervehdyksen.
Mikkelin kaupungin tervehdyksen toi kunnallisneuvos Arto Seppälä. Puheessaan hän totesi ,että
seura on jaksanut tehdä työtä ystävyyden hyväksi ja pitänyt yllä hyviä yhteyksiä
ystävyyskaupunkiinsa Unkarista.
Puheiden jälkeen jaetin kultaiset ansiomerkit Aarno Allénille ja ealevi Pylvänäiselle sekä
pöytäviirit näille henkilöille, sekä Tette ja Heikki Huttuselle.
Suomi-Unkari seuran puheenjohtaja, sekä seuran puheenjohtaja eari Ohjala ja varapuheenjohtaja
Seppo Sinkko olivat mukana onnittelemassa ansiomerkin saaneita kuten myös seuran
kunniajäsentä Pent Peitolaa.
Juhlatlaisuus jatkui vilkkaan keskustelun merkeissä iltamyöhäiselle ast.

Loppupäiviin sisältyi vielä risteily Saimaalla suuntana Heimari ja ruokailu siellä, mökkeilyä
Pitkäjärven rantasaunalla ja ealamarkkinat satamassa. Ohsa kävi Anttolassa nautmassa kelosaunan
lämmöstä ja Saimaasta.
Unkarilaiset saivat kokea ja nähdä monipuolisest kaunista ja virkeää Mikkeliämme luonnon ja
järvien keskellä.
Ihmetystä herät sekin, että miten voimme asua melkein kaupungin keskustassa metsän keskellä
ja järvien läheisyydessä.
Seitsemän aktivisen suomipäivien jälkeen unkarilaiset vieraamme lensivät takaisin kotinsa
väsyneinä, mutta tyytyväisinä.
Näkemiin, ensi vuonna tavataan
eari Ohjala

