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UNKARILAISEN RUOAN ILTA
ti 20.3.2018 klo 18

Helsingin Suomi-Unkari Seura järjestää unkarilaisen ruoan illan, jossa
pääsemme valmistamaan unkarilaisia herkkuja Ottilia Kovácsin
opastuksella. Tilaisuus päättyy ruokailuun ja keskusteluun illan
aiheesta. Myös seuraan kuulumattomat voivat osallistua.

Osallistumismaksu: 10 €

Ryhmäkoko: 10–18 hlöä

Ilmoittautumiset to 15.3. mennessä: anu.kukkonen@edu.hel.fi

Paikka: Ressun peruskoulu (Ei lukio!)
Lapinlahdenkatu 10, sisäpihan ovesta sisään, tapaaminen 
ala-aulassa

Tervetuloa!

VUOSIKOKOUS ti 27.3. klo 18

Helsingin Suomi-Unkari Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään tiistaina 27.3.2018 klo 18 Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuk-
sen tiloissa (Kaisaniemenkatu 10). Tilaisuus on kaikille seuran
jäsenille avoin, eikä ennakkoilmoittautumista vaadita.

Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

• Yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2017
• Tilinpäätös vuodelta 2017
• Toiminnantarkastajan lausunto
• Toimintasuunnitelma vuodeksi 2018 
• Tulo- ja menoarvio vuodeksi 2018
• Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
• Jäsenmaksu vuodeksi 2018
• Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja 

toiminnantarkastajan valinta toimikaudeksi 2018
• Edustajien valinta SUS:n edustajakokoukseen

Kuva: Ildikó Vecsernyes Kuva: Suvi Cajanus



Ei, ei, en minä mitään halunnut,

vain tuulenpyörteessä istuskella minä halusin

ja kävellä kirkontornia korkeammalla.

Ruskeat hevosemmekin olisin vaihtanut

sellaiseen tuuleen,

sillä minä olisin halunnut

linnun silmin katsella auringonkukkia:

valtavaa keltahiillosta,

joka on voinut valua tänne vain liikkuvan

tulivuoren sylistä.

Alhaalla kimaltelivat kaivo ja joki,

ylhäällä pilvissä asustivat suuret kotkat –

Halusin vain, että Auringon laskiessa

kotkat kiertelisivät minun kohotettuja käsiäni.

(Sándor Csoórin teoksesta Sateiden ilmarata. 
Runoja. Suomentaneet Hannu Launonen ja Béla 
Jávorszky. WSOY 1998.)

Sándor Csoóri (1930–2016) on Unkarin ja samalla koko itäisen Keski-Euroopan 
merkittävimpiä runoilijoita. Hänen tuotannossaan kansanperinne yhdistyy suurkaupungin 
nykyhetkeä elävän ihmisen tilanteeseen, poliittiseen ja eroottiseen tietoisuuteen. 
Toistuvina aiheina ovat ”surullisen kotimaan” kohtalo, katoava talonpoikaiskulttuuri sekä 
sodan ja rakkauden kuohuttavat kokemukset. 

Csoóri ei jätä rauhaan kysymystä siitä, miten käy Unkarille, Euroopalle, maailmalle. 
Runoissa vaelletaan entisessä puoluetoimistossa tai kroatialaisessa metsässä ja 
kuulostellaan outoja tuulia, ”jotka syöksyvät partaveitsi paljaana metsässä”. Omaa maata, 
sen muuttumista luonnehtii epäilys: ”Tämäkö on minun maani? / Minun kansani? / Tämä 
puolelta toiselle horjuva, / haalistunut kansanjoukko?”

Runoilija uskoo, että kirjallisuus on syntynyt samojen sisäisten tarpeiden paineesta kuin 
kieli. Kirjoittamista oli olemassa ennen kirjoja. Runoja, myyttejä, taruja, 
maailmanselityksiä taas oli olemassa ennen kirjoittamisen keksimistä. Csoórin tuotanto oli 
avoin moneen suuntaan. Suomi on innoittanut hänen kypsyyskauden runojaan. Hän oli usein 
nähty vieras kirjailijakokouksissa yhtä hyvin Yhdysvalloissa kuin Euroopan eri maissa, myös 
Suomessa. – Hannu Launonen

Sándor Csoóri

Lapsuuden pysäkit
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Szeged on 160000 asukkaan kaupunki Etelä-
Unkarissa. Sijaintinsa vuoksi Szegedissä
paistaa aurinko erittäin usein ja sen takia
sitä kutsutaankin "auringonvalon kaupungik-
si". Szeged on myös tunnettu yliopistokau-
punki ja siellä järjestetään unkarin kielen
kesäkursseja.

Vaikka Szegediin kannattaa lähteä pidem-
mäksikin aikaa, päiväretkikin sinne voi olla
hyvin antoisa. Budapestista lähtee sinne
junia tunnin välein. Kannattaa ostaa lippu
IC-vaunuun, jossa on ilmastointi ja wifi.
Matka kestää 2 tuntia ja 22 minuuttia,
täysihintainen lippu maksaa yhteen suun-
taan n. 13 euroa. Aikuiset voivat suunnata
siellä Anna-kylpylään, lounaalle ja kuului-
sien konditorioiden terasseille. Jos on mah-
dollisuus yöpyäkin kaupungissa, teatterit,
ulkoilmateatteri ja museot ovat pienen
kävelymatkan päästä toisistaan. Lasten
kanssa kannattaa vierailla eläinpuistossa
(Vadaspark), vesipuistossa (Napfényfürdő)
ja kaupungin lukuisissa juomapisteilläkin
varustetuissa leikkipuistoissa.

Heinä- elokuussa kaupungissa voi olla hyvin
kuumaa, mutta maalis-kesäkuun väli ja
varhaissyksy ovat yleensä hyvin lämpimiä ja
aurinkoisia. Joka vuosi jo maaliskuussa
kaupungin puistot peittyvät kukkamereen ja
terasseilla tarkenee jo varhain.
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PÄIVÄ SZEGEDISSÄ
Ildikó Vecsernyés

KIELIKYLPYILTA

10.4.2018 klo 18-20, Unkarin 
Kulttuurikeskuksen tiloissa

Helsingin Suomi-Unkari Seura, Suomi-

Unkari Seura ja Helsingin yliopisto 

järjestävät tiistaina 10.4. klo 18–20 

unkarin kielikylpyillan avoimet ovet –

periaatteella. Tapahtumassa voi puhua 

ja harjoitella unkaria eri tasoryhmissä.

Erilaiset pelit ja tehtävät takaavat mie-

lekästä puuhaa niin aloittelijoille kuin

sujuvasti kieltä käyttäville. Mukana on

unkarin kielen opettajia ja unkarilaisia

nuoria, joiden kanssa keskustella ja

joilta kysellä mieltä askarruttavista

asioista.

Kuva: Ildikó Vecsernyes

Kuva: Tauno Metsä-Heikkilä

Tervetuloa!
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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.

Otamme mielellämme vastaan 
juttu- ja kuvaehdotuksia.

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
hannu.j.launonen@gmail.com

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
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