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Helsingin Suomi-Unkari Seuran

Perinteiset 

unkarilaiset joulumyyjäiset

su 3.12.2017 klo 11 – 15

Kaisaniemenkatu 10, Helsinki

Uutuuskirjoja, kaupungin parasta makkaraa, mausteita ja 

muita unkarilaisia elintarvikkeita, 

unkarilaista kosmetiikkaa, käsitöitä. Aitounkarilaista 

gulassikeittoa.

Kahvilassa suussa sulavia leivonnaisia.

Tervetuloa tekemään löytöjä, jouluostoksille

ja herkuttelemaan!



Unkarin ystäville ja Unkarista kiinnostuneille jo vuodesta 1950
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Olin nuori runoilija ja kaikki oli minulle

raskaampaa synkempää todellisuutta kuin 

muille

ja vain minun ruumiini eli heidän kanssaan.

Eikä se ollut minkään urheilusankarin

vaan minun

nuoren runoilijan ruumis

jonka sielu usein jätti pulaan.

Oikea kotini ei ollut täällä

vaan toisten vuorten kiemurateillä

toisten vetten virtailussa

toisten tähtien alla

toisten ulottuvuuksien äärellä

elin melkein huomaamatta.

Mitäpä tuomarien ankaruudesta

verovirastosta

lääkärien korskeudesta

vanhojen naisten valituksista.

Olin herra tosin pennitön

elin omasta lihastani.

Tavoitteena kaikkeuden mittaaminen

mitä siitä että minulla ei ollut mitään.

(Teoksesta Lajos Kassák: Muotoilen ainetta /

Anyágot formálok. Runoja. Suom. ja toim.

Hannu Launonen ja Béla Jávorszky. Graafinen

suunnittelu M-L Muukka. WSOY 1990.)

Lajos Kassák, kirjailija, runoilija, kuvataitei-

lija ja lehtimies, oli syntynyt v. 1887

Érsekújvárissa (Unkarissa/Slovakiassa). Tuos-

ta pikkukaupungista hän nousi avantgar-

dismin, kuvataiteen eri ismien ja kokeellisen

kirjallisuuden johtohahmojen joukkoon myös

eurooppalaisessa katsannossa.

Kassák vaikutti kuvataiteilijana paitsi aktii-

visesti myös harvinaisen pitkän ajan. Hän

menehtyi Budapestissa v. 1967. Kaikkien

poliittisten suuntausten hyljeksimä itse-

oppinut ja itsetietoinen monilahjakkuus

hyväksyttiin Unkarissa lopulta myös viral-

lisesti. Kassákille myönnettiin Unkarin korkein

kirjallisuuspalkinto, Kossuthin palkinto v.

1965.

Kassákin juhlavuotena 2017 Petőfin Kirjal-

lisuusmuseo (PIM) ja sen filiaalina Kassákin

muistomuseo järjestävät useita juhlati-

laisuuksia ja esitelmiä. Puhujina ovat muun

muassa muistomuseon johtaja Edit Sasvári ja

kirjailija György Gömöri.

– Hannu Launonen

Lajos Kassák (1887–1967)

Katkelma runoelmasta

”Sielumessu erään naisen muistoksi”

Rekviem egy asszonyért

Kuva: Eeva Savolainen



Viime kesänä pääsimme ensimmäistä

kertaa seuraamaan Formula ykkösten

Unkarin osakilpailua Hungaroringillä

Mogyoródissa. Keräsimme muutamia vink-

kejä niitä varten, jotka ovat suunnit-

telemassa samanlaista matkaa ensi

kesäksi.

Tilasimme liput netistä

https://tickets.formula1.com/ -sivuilta.

Ne kannattaa tilata hyvissä ajoin, jopa

vuoden etukäteen, sillä silloin ne ovat

edullisimmillaan ja parhaita lippuja on

vielä jäljellä. Mattimyöhäiset voivat saada

liput vielä paikan päälläkin, jos niitä

sattuu olemaan jäljellä.

On hyvä miettiä etukäteen, millaiset liput

haluaa ostaa. Kalleimmat, ns. Super Gold

-liput on hyvä hankkia, jos tahtoo välttyä

kisapäivänä mahdolliselta ja todennä-

köiseltäkin auringon paahteelta. Lippuja

on saatavissa joko koko viikonlopuksi tai

pelkästään kisapäiväksi. Supergoldeilla

pääsee katsomaan aika-ajojen ja kilpailun

lisäksi harjoituksia ja tutustumaan myös

varikkoon. Mahdollisuuksien mukaan kan-

nattaa kyllä sijoittaa näihin lippuihin, sillä

niillä pääsee istumaan pääsuoran kohdal-

le, ja varikkokin on näköetäisyydellä.

Eniten kokemuksesta saa tietysti irti, jos

on mukana mahdollisimman pitkään.
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Paikalle saapuessa on pidettävä mielessä,

että paikalle on tulossa tuhansia muitakin

katsojia. Aikaa on siis varattava runsaasti!

Sama koskee paluumatkaa, sillä tungos on

valtava. Paikalle on järjestetty ilmainen

bussikuljetus Árpad hÍdin metroasemalta;

matka kestää noin tunnin, mutta sujuu

muuten mukavasti. Toinen vaihtoehto on

mennä junalla, joka lähtee punaisen

metrolinjan päätepysäkiltä (Örs vezér

ter). Junamatka kestää noin puoli tuntia.

Kävelyä on kummaltakin vielä vähintään

puolen tunnin matka. Taksillakin pääsee,

mutta silloin voi joutua hitaasti etenevään

jonoon, ja tapahtuman päätyttyä jono voi

olla loputtoman pitkä.

Mukaan kannattaa ottaa vesipullo, aurin-

kolasit ja päähine sekä aurinkosuojavoi-

detta, ellei sitten satu olemaan sadesää.

Pitkähihaiset ja -lahkeiset ohuet vaatteet

ovat helteellä välttämättömät. Ruokaa saa

kioskeista ja juomatelttoja on tiheässä.

Vessojakin on ihan riittävästi.

Kokemus oli ehdottomasti hieno, toivot-

tavasti se ei jää viimeiseksi! Tunnelma oli

mahtava ja yleisö oli ystävällistä ja avu-

liasta. Kuumuus oli kova, mutta keneltä-

kään ei näyttänyt menevän tungoksessa

hermot. Erityisen mukavaa oli tietenkin

se, että Kimi Räikkönen tuli kisassa

Tunnelmia Hungaroringiltä
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Unkarin kurssit jatkuvat

jälleen kevätlukukaudella 2018 Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen tiloissa Ildikó

Koivuvuon johdolla 8.1.2018 lähtien. Tarkempaa tietoa kursseista löytyy Helsingin

Suomi-Unkari Seuran verkkosivuilta.

toiseksi ja Valtteri Bottas kolmanneksi.

Oli myös hauska huomata, miten

suosittu Kimi oli muidenkin kuin

suomalaisten keskuudessa. Suositte-

lemme kokemusta ehdottomasti

kaikille, joita laji kiinnostaa. Rahat

eivät tule hukkaan heitetyiksi.

Kuva: Kari Lammela

Teksti: Ilmari Savolainen

Junayhteys suunnitteilla 

Budapestin Ferenc Lisztin 

lentokentälle

Unkarissa suunnitellaan nopeaa juna-

yhteyttä Budapestin lentokentälle.

Kentälle pääsisi vaihtamalla metrosta

junaan Kőbánya-Kispestin juna-asemalla.

Juna lähtisi suoraan lentokentän suuntaan

ja kentällä sillä olisi maanalainen pysäkki.

Juna jatkaisi kentältä Monoriin. Hankkeen

aikatauluista ei ole vielä tarkempaa

tietoa.

*************************************************************

Unkarin alkeiden 

kertauskurssi

Helsingin aikuisopistossa alkaa kevät-

puolella unkarin alkeiden kertaus-

kurssi, joka toteutetaan puoliksi

lähiopetuksena ja puoliksi verkossa.

Lähitapaamisia on joka toinen viikko

alkaen 7.2.2018. Lisätietoa osoitteesta

helao.fi (kevätkauden ohjelmasta).

Opettajana Irene Wichmann.

*************************************************************
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Hampaat kuntoon EU-rahoilla!

Mahdollista Unkarissa

Teksti ja lainausten valinta

Hannu Launonen

Helsingin Sanomissa taas koko etusivun täyt-

tävä ilmoitus: ”Hammashoitoa ulkomailla.

Budapest, Unkari” (27.9.2017). Jutun sisältö

on käynyt liiankin tutuksi. Mutta siitä

avautuu näkökulmia, tavallisen ihmisen

havaittavia.

Toimittajat ovat nopeita ja pinnallisia,

suuren lukija- tai kuulijakunnan palvelijoita.

Parhaat heistä silti edustavat tutkivaa

journalismia ja saavat aikaan analyyttisia

juttuja. He suuntaavat huomionsa myös

pieniin, havainnollisiin yksityiskohtiin. Meillä

Helsingin Sanomat (mainio Suvi Turtiainen)

ja EU:n mahtimaassa Saksassa Der Spiegel

(esim. 2/2017) ovat parin viime vuoden

aikaana tarjoilleet lukijoille muun muassa

pääministeri Viktor Orbánin toimien

kuvauksia.

Monet tietävät niiden perusteella Felcsút-

nimisen kylän, joka sijaitsee 34 kilometriä

Budapestista länteen (1812 asukasta). Sinne

on rakennettu jalkapallostadion (3800

katsojapaikkaa). Se on vain kivenheiton

päässä Orbánin maatalosta. Unkarin lippu

siinä liehuu. Orbán, jos kuka, on futiksen

ystävä.

Der Spiegelin kuvassa Orbán poseeraa

”oman kenttänsä” sivustalla, Espanjan

Palloliiton puheenjohtajan Ángel María

Villarin kanssa. Mukana näkyy olevan toinen

tuttava, paikallinen pormestari Lőrinc

Mészáros. Hän kuuluu Unkarin kahden-

kymmenen rikkaimman ihmisen joukkoon. Ei

hän turhaan seiso siinä. Lähellä sijaitsee

Orbánin maatalo. Kuvatekstissä sanotaan:

”Orbán päättää, kenestä Unkarissa tulee

rikas.”

Euroopan Unionin tukirahoja käytetään

kiinnostavasti. Tarkoituksena on tietysti

tasata kuilua, joka unionin rajojen sisällä

jää varakkaiden ja köyhien alueiden väliin.

Mutta lehtikirjoitukset nostattavat pienoisia

epäilyksiä.

Suomen-vierailunsa yhteydessä László

Márton, tunnettu unkarilainen kirjailija,

antoi haastattelun Ilta-Sanomille (13.10.

2016). Hän katsoo, että Unkarin pääminis-

teri oivaltaa hyvin kansalaisten mielen-

liikkeitä. ”Orbán on satoja vuosia vanhan

unkarilaisen perinteen ruumiillistuma.

Olemme vapaustaistelijoita, joiden pitää

puolustautua koko maailmaa vastaan.

Perinne juontuu Unkarin taistelusta turkki-

laisia vastaan ja ottomaanien valtakaudelta

1500-luvulta”.

Kuva: Suvi Cajanus
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Orbán on kirjailijan näkemyksen mukaan

euroskeptikko ja kansallismielinen popu-

listi. Hän esiintyy kuin miekka kädessä

Brysseliä ja maahanmuuttajia vastaan

taisteleva kristitty ritari.

Hampaistaan kiinnostuneet suomalaiset

ovat varmasti huomanneet nuo lehdis-

tössä esiintyvät, isokokoiset hammas-

turismiin liittyvät mainokset. Budapest

tunnetaan ”yhtenä eurooppalaisen kult-

tuurin kehtona, mutta yhä enenevässä

määrin myös hammasturismistaan”

(Suomi-Unkari 2/2015).

Seura-lehti (3/2017) oli päättänyt ottaa

selville, mistä oikein oli kysymys.

Artikkelin kirjoitti tutkiva journalisti

Anna Tervahartiala; taustatoimittajana

Unkarissa on ollut Gergo Sáling. He

toteavat, että firman mainoskampanja

ylitti tuolloin jo kahden miljoonan euron

rajan. Vuoden 2016 loppuun mennessä

klinikalla oli vieraillut noin 250

suomalaista. Hammashoitoturismi laajeni

maan länsinaapurien puolelle. Unkarilai-

set hammashoidot havaittiin edullisiksi.

Vuonna 2011 talousministeri György

Matolcsy tähdensi, että hammashoito-

turismi saa erityistä huomiota valtion

uudessa EU-rahoitteisessa kehitysohjel-

massa.

Seura-lehden jutun pääotsikko on ”Puh-

taat valkeat hampaat”. Jutun paljastus-

ten mukaan otsikko voisi kuulua vaikka

näin: ”Hampaat kuntoon EU-rahoilla!”

Kun toimittaja esitti yksityiskohtaisem-

pia, rahoitukseen liittyviä kysymyksiä,

vastauksia ei tullut. Haastattelu päättyi.

Vuoden 2011 jälkeen hammasturismiin

on lehden mukaan ohjattu noin 12

miljoonaa euroa, valtaosa EU:n rahas-

toista. ”Jo kauan ennen hammashoito-

turismin kasvua konservatiivisen Fidesz-

puolueen perustaja, nouseva poliitikko

Viktor Orbán istui hammaslääkäri Béla

Bátorfin hoitotuoliin. Hoitosuhteen

syvyys tuli näkyväksi vasta vuonna 2010

Orbánin noustessa toistamiseen Unkarin

pääministeriksi.”

Helsingin Sanomien reportaasissa ”Hinta

houkuttaa hoitoon ulkomaille” (22.2.

2017) paneudutaan samaan hammas-

hoidolliseen teemaan. Kirjoittajina ovat

Toni Lehtinen ja Kaja Kunnas. Juttua on

laajennettu Unkarista Viroon. Hoidot

Tallinnassa ja Budapestissa osoittautuvat

edullisiksi.

Kuva: Eeva Savolainen

Kuva: Eeva Savolainen
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Jutun sävy on säädetty asialliseksi ja asiakkaita hyödyttäväksi. Kela-korvauksista

annetaan vihjeitä ja Hammaslääkäriliiton edustajaa haastatellaan. Mahdollinen asiakas

saa runsaasti vinkkejä nimenomaan Hesarista. Varoituksen sanojakaan ei unohdeta:

hoidon kielteisiä puolia ovat muiden muassa kielimuuri, lyhyt hoitoaika ja kotimaan

oloista poikkeava bakteerikanta.

Näin se menee, kirjoittaa Kreativ Dental, tuo ”Euroopan laadukkain ja johtavin

hammasklinikka”: siellä ”työskentelevät kaikkien eri osa-alueiden korkeasti koulutetut,

kansainvälisesti tunnustetut ja todella kokeneet spesialistit”. En ole kokeillut. En väitä

vääräksi. Seuratkaa silti hoidossa käyneiden palautepalstoja. Sekä tutkivia toimittajia.

Mikä mättää?

Lokakuun jäsenilta

Yhdistyksemme järjesti 31.10. jäsenillan, joka osoittautui

yleisömenestykseksi. Nelisenkymmentä henkeä kokoontui

Viini ja possu -iltaan, jossa kuulimme ja näimme Aira

Björkmanin mainion esityksen unkarilaisen makkaran

valmistuksesta, tutustuimme tuliseen makkaraan (Feri’s

Sausages) ja maistelimme Suomesta saatavia Unkarin viinejä

Juhani Huotarin asiantuntevalla opastuksella. Tilaisuus

houkutteli niin uusia kuin vanhojakin jäseniä unkarilaisten

makujen äärelle.

Kuva: Cecil IssakainenKuva: Irene Wichmann
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Nettisivut avattu!
Helsingin Suomi-Unkari seuran nettisivut 

löytyvät nyt osoitteesta

http://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/

helsinki

Lämpimästi tervetuloa mukaan 

Helsingin Suomi-Unkari Seuran 

toimintaan kaikki uudet jäsenet!

Kuvan paikka

Jäsentiedotteen on toimittanut Cecil Issakainen. Ulkoasu on toteutettu Timo 

Kuohukosken laatiman mallin pohjalta.

Helsingin Suomi-Unkari Seura ottaa mielellään vastaan erilaisia tekstejä tai kuvia 

jäsentiedotetta varten.

Voit lähettää materiaalit sähköpostitse tiedottajalle. Toimitus muokkaa ne 

tarvittaessa julkaisukuntoon.

Juttu tai kuvia jäsenlehteen?

Lähetä ne osoitteeseen

tiedotus.hki.sus@gmail.com

Sanna Manner

puheenjohtaja

sanna.manner@vantaa.fi

Anu Kukkonen

sihteeri

anu.kukkonen@edu.hel.fi

Jaana Nykänen

rahastonhoitaja

nykanenjaana2@gmail.com

Irene Wichmann

varapuheenjohtaja, kielikurssivastaava

irene.wichmann@helsinki.fi

Hannu Launonen

kirjallisuusasiat

0504369515

Ildikó Vecsernyés

Ildiko.vecsernyes@helsinki.fi

Kaija Markus

kaija.markus@eduvantaa.fi

Ildikó Koivuvuo

ildiko.koivuvuo@gmail.com

Menikö jäsenlehtesi 

vanhentuneeseen osoitteeseen?
Ilmoita osoitteenmuutokset Suomi-Unkari 

seuran toimistoon: toimisto@suomiunkari.fi

Liity sähköpostilistalle!

Ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille:

anu.kukkonen@edu.hel.fi

HELSINGIN SUOMI-UNKARI 

SEURAN HALLITUS

Kuva: Eeva Savolainen


