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Tähän vaihtuva taustakuva

Tummaakin syvempänä pyörteenä
se paisuu, sakenee pääni yli…
Kuin tulva mutaa, tähtiä
tempaa virtaansa hirveä syli
saoten, viinini samentaen
joka päivä ja minuutti muistuttaen
– kuin tyranni, etten unohtaisi –
että lohikäärmesydän paisuu päittemme yli…
Emokana…

Joutsen…
Karhu…

Luuttu, värisokeri
mitä onkaan jo sammunut piestyssä fantasiassa!

Maa, etanantalon katto!
Vihreä lasipallomaailma

vapisen kanssasi kastepisarassa.

Kuvat: Anu Kukkonen

Teoksesta Kaivojen maa. 
Valikoima unkarilaista 
nykylyriikkaa. Toimittanut ja 
suomentanut Anna-Maija 
Raittila. Kirjayhtymä 1970.

Kuvan paikka

Gyula Takáts

Maailma, kanssasi

Tähän vaihtuva taustakuva



Kevään tapahtumia

Vuosikokous ja Pasi Tuomisen puhe
ti 29.3. klo 18

Helsingin Suomi-Unkari Seura ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 
29.3. klo 18 Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen 
tiloissa (Kaisaniemenkatu 10). Vuosikokouksen 
lisäksi paikalla on puhujana Suomen edellinen 
Unkarin suurlähettiläs Pasi Tuominen. Tilaisuus 
on ilmainen, kaikille seuran jäsenille avoin, eikä 
ennakkoilmoittautumista vaadita. Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
• Yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2015
• Tilinpäätös vuodelta 2015
• Toiminnantarkastajan lausunto
• Toimintasuunnitelma vuodeksi 2016
• Tulo- ja menoarvio vuodeksi 2016
• Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
• Jäsenmaksu vuodeksi 2016
• Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja 

toiminnantarkastajan valinta toimikaudeksi 2016
• Edustajien valinta SUS:n edustajakokoukseen

Unkarilaisen ruuan ilta
Sami Garamin johdolla

Unkarilaisen ruuan ilta Sami Garamin johdolla 
peruuntui syyspuolella vähäisen 
ilmoittautujamäärän vuoksi. Kokeilemme 
uudelleen illan järjestämistä kevään aikana. 
Lisää tietoa tulossa sähköpostilistan kautta.

Kuva: Ildikó Vecsernyés

Kuva: Ildikó Vecsernyés

Unkarin intensiivinen viikonloppukurssi
La–su 9.–10.4.2016 Helsingissä

Haluatko vahvistaa kielitaitoasi ennen kesän Unkarin-
matkaa? 

- Suomi-Unkari Seura järjestää kaksipäiväisen unkarin 
kurssin, jossa keskitytään käytännön kielitaitoon erilaisten 
tilanteiden ja teemojen kautta.
- Kolme tasoryhmää, opettajina mm. Ildikó Koivuvuo, Ildikó
Vecsernyés ja Irene Wichmann. 
- Opetusta lauantaina klo 10–15.30, sunnuntaina klo 10–15. 
- Kurssimaksu alustavasti 75 euroa, ja se sisältää myös 
lounaan molempina päivinä, kahvitarjoilun ja monisteet. 
- Paikkana Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen tilat, 
Kaisaniemenkatu 10.
- Varmista paikkasi ja sinulle sopiva tasoryhmä ilmoittamalla 
23.3. mennessä: 1. Nimi ja yhteystiedot,
2. Oletko opiskellut unkaria ennen (kirja/kurssi/minkä 
ajan)?, 3. Mitä haluaisit erityisesti oppia tällä kurssilla?,
4. Oletko seuran jäsen?
Ilmoittautumiset: toimisto@suomiunkari.fi
- Kurssista tulee tarkempaa tietoa seuran verkkosivuille: 
www.suomiunkari.fi
Lisätietoja myös Marjatta Manni-Hämäläinen
puh. 041 5379302

ka
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Unkarin alkeet verkkokielikurssina

Helsingin Suomi-Unkari Seura ja 
valtakunnallinen Suomi-Unkari Seura 
suunnittelevat yhdessä unkarin alkeiden 
verkkokielikurssia. Lisätietoja tulossa 
valtakunnallisen seuran verkkosivuille 
(www.suomiunkari.fi).



Kuva: Ildikó Vecsernyés

Lämpimästi tervetuloa mukaan 
Helsingin Suomi-Unkari Seuran 
toimintaan kaikki uudet jäsenet!

Liity sähköpostilistalle!
Oletpa uusi tai vanha jäsen, jos 
haluaisit mukaan seuran 
sähköpostilistalle, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi sihteerille: 
anu.kukkonen@edu.hel.fi

Kuvan paikka

Kuvateksti
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Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Sanna Manner
Sanna.Manner@vantaa.fi

Sihteeri
Anu Kukkonen
anu.kukkonen@edu.hel.fi

Jaana Nykänen
Rahastonhoitaja
jaana.nykanen@edu.hel.fi

Asta Ekman
asta.ekman@hel.fi

Mikko Katajisto
mjkatajisto@gmail.com

Hannu Launonen
Kirjallisuusasiat
09 665818
050 4369515

Ildikó Vecsernyés
ildiko.vecsernyes@helsinki.fi

Irene Wichmann
Kielikurssit
irene.wichmann@helsinki.fi

Kuva: Anu Kukkonen

Kuvan paikka
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- Alkeiskurssi maanantaisin
klo 16.30–18.00 alkaen 5.9.2016
- Jatkokurssi I maanantaisin
klo 18.00–19.30 alkaen 5.9.2016
- Jatkokurssi II keskiviikkoisin
klo 16.30–18.00 alkaen 7.9.2016
- Keskustelukurssi keskiviikkoisin
klo 18.00–19.30 alkaen 7.9.2016

Kurssien laajuus on 13 x 2 tuntia lukukaudessa, syys- ja 
kevätlukukausi.

Kaikki kurssit järjestetään Unkarin kulttuuri- ja 
tiedekeskuksen tiloissa, Kaisaniemenkatu 10, katutaso.

Opi unkaria!
Tanulj magyarul!

Syksyn 2016 kurssien aikataulut

Helsingin Suomi-Unkari Seuran järjestämät unkarin kielen 
kurssit alkavat jälleen syyskuussa. Opiskelussa keskitytään 
käytännön kielitaitoon – selviytymään unkarin kielellä 
arkielämän tilanteissa. Kurssit soveltuvat Unkariin 
matkaaville, siellä työskenteleville, opiskelijoille ja kielen 
harrastajille. Unkarilainen opettajamme Ildikó Koivuvuo
vetää eritasoisia ryhmiä aloittelijoista jo kieltä osaaviin. 
Aikaisemmin opiskelleet voivat valita oman 
kielitaitotasonsa mukaisen kurssin.

Oppikirjoja Unkaria helposti 1 ja 2 voi ostaa edullisesti 
opettajalta vaikkapa ensimmäisellä oppitunnilla.

Lisätietoja:
Ildikó Koivuvuo
ildiko.koivuvuo@gmail.com
puh. 040 960 8984

Irene Wichmann
irene.wichmann@helsinki.fi

Helsingin Suomi-Unkari Seuran 

kielikurssit syksyllä 2016

Kuvan paikka

Jäsentiedotteen on toimittanut seuran sihteeri Anu Kukkonen. Mallipohjan on

suunnitellut Timo Kuohukoski.

Helsingin Suomi-Unkari Seura ottaa mielellään vastaan erilaisia tekstejä tai

kuvia jäsentiedotetta varten. Voit lähettää materiaalit sähköpostitse sihteerille,

joka tarvittaessa muokkaa ne julkaisukuntoon.

anu.kukkonen@edu.hel.fi

Anu Kukkonen

Helsingin Suomi-Unkari Seuran 

sihteeri


