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AJANKOHTAISSEMINAARI 
 
Helsingin Suomi-Unkari Seuran jäsenet ovat tervetulleita marraskuussa 
järjestettävään ajankohtaisseminaariin, jonka ohjelmassa on esitelmiä 
ja keskustelua Euroopan kehityksestä ja eurooppalaisista arvoista. 
Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Suomi-Unkari Seura ja eduskunnan Unkari-ystävyysryhmä 
järjestävät seminaarin 

UNKARIN PAIKKA EUROOPASSA – ARVOT JA EDUT MUUTOKSESSA 
perjantaina 9.11.2018 klo 13.30-17.00 

eduskunnan Pikkuparlamentissa Helsingissä. 

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet tulevat syyskuussaSuomi-Unkari 
Seuran verkkosivuille www.suomiunkari.fi

SYKSYN 2018 UNKARIN KIELEN KURSSIT
Helsingin Suomi-Unkari Seuran kielikurssit jatkuvat jälleen syyskuusta 
alkaen Ildikó Koivuvuon johdolla seuraavan aikataulun mukaan:

• Alkeiskurssi maanantaisin klo 16.30 – 18.00, alkaa 10.9.2018
• Jatkokurssi I maanantaisin klo 18.00 – 19.30, alkaa 10.9.2018
• Jatkokurssi II keskiviikkoisin klo 16.30 – 18.00, alkaa 12.9.2018
• Keskustelukurssi keskiviikkoisin klo 18.00 -19.00, alkaa 12.9.2018

Kurssien laajuus on 13 x 2 tuntia syyslukukaudessa. 

Kurssimaksu lukukaudelta on Suomi-Unkari Seuran jäsenille 65 € ja 
muilta 80 €., ja se tulee suorittaa syyskuun loppuun mennessä.

Kurssipaikka on Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, Kaisaniemenkatu 
10, katutaso.

Oppikirjoja Unkaria helposti 1 ja 2 voi ostaa edullisesti opettajalta.

Sitovat ilmoittautumiset: ildiko.koivuvuo@gmail.com.Kurssi toteutuu, 
jos sille on ilmoittautunut vähintään 8 osallistujaa.

Loma-asunto, Unkarissa



Laulu rajattomuudesta
Ének a határtalanról

Silloin kun en vielä ollut kukaan,

      valoa, silkkaa valoa,

silloin minä usein nukuinpuroissa, 

kiertelevissä.

Kun sitten aloin olla joku:

      kivi, kivi, rosoinen,

täynnä suonia, vuoren

rinteeltä rajusti alas paiskattu.

Ja lopulta elämään kypsyneenä

      liekkinä, ilmiliekkinä.

avaruuden rajattomuudessa oikean

kotimme osoitan.

(Teoksesta Sándor Weöres: Kadonnut päivänvarjo. Runoja. 
Suom. ja toim. Hannu Launonen. WSOY 2012.)

Sándor Weöres

Sándor Weöres (1913–1989) kuuluu suurimpien unkarilaisten runoilijoiden joukkoon. Hänen asteikkonsa on 
laaja: kokeilevia ja surrealistisia runoja yhtä hyvin kuin laajoja lyyris-eeppisiä kokonaisuuksia ynnä loitsuja 
ja lastenlauluja. 

     Kansalliset kysymykset eivät Weöresin tuotannossa nousseet etualalle. Vaikutteet Kaukoidän kulttuurista, 
kielellinen kekseliäisyys sekä tyylilajien ennennäkemätön kirjo leimaavat hänen tuotantoaan. Unkarilainen 
tietoisuus, itäeurooppalaisen ihmisen kohtalo, lävistää silti kaiken mitä Weöres on kirjoittanut: aforismeista 
ja yksirivisistä pikkurunoista aina laajoihin runoelmiin, sellaisiin kuin ”Kadonnut päivänvarjo” (Az elveszített 
napernyő). Tuon runoelman motto on otettu Avilan Teresalta, mutta runoelma, niin kuin Weöresin koko 
tuotanto, puhuttelee myös nykyihmistä: ”Olen varma siitä, että aivan pieneen Luojan luomaan, vaikkapa 
muurahaiseen, sisältyy verrattomasti enemmän kuin viisainkaan ihminen tajuaa”. – Hannu Launonen



UNKARIN KIELIOPPIA 
HELPOSTI -kirja tulossa

Martat keväisessä Unkarissa

V ierailimme huhtikuussa 2018 14 naisen porukalla helteisessä 
Budapestissä tarkoituksena tutustua kaupungin nähtävyyksiin 

ja sen moninaiseen historiaan. Matkan aikana vierailimme muutaman 
unkarilaisen perheen luona ja näin pääsimme nauttimaan paikallisesta 
ruokakulttuurista juomineen. Vietimme aikaa niin Pestin kuin Budan 
puolella ja kauempana keskustasta 16. kaupunginosassa tutustuen 
erityisesti Árpádföldin, Sashalomin ja Cinkotan alueisiin, joissa ystäväni 
Lajos on asunut nuoresta saakka. Liikuimme matkan aikana niin kävellen, 
junalla, metrolla, bussilla kuin autollakin todetaksemme joukkoliikenteen 
toimivan sujuvasti sekä Budapestin keskustassa että sen lähiöissä. 
Árpádföldissä Bekecs utcan varrella vierailimme oppaan johdolla 
suklaamuseossa, jossa voi ostaa niin unkarilaista Stühmerin suklaata kuin 
monessa muussa maassa valmistettua suklaata. Cinkotasta jäi mieleen 
vanha kirkko ja sen vieressä oleva hautausmaa. Vuonna 2017 vietetyn 
uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlan kunniaksi on Sashalomiin rakennettu 
EU:n tuella Reformátorok tere, jota kävimme katsomassa iltavalaistuksessa. 
Sieltä pystyi ihailemaan myös Budapestin keskustan valoja. Vierailimme 
myös ystäväperheeni luona pienessä Szigetszentmiklósin kaupungissa. 
Suurin osa ryhmästämme oli Budapestissä torstaista sunnuntaihin, jonka 
ajan asuimme hotellissa Kálvin térin lähistöllä, mistä oli lyhyt kävelymatka 
niin Gellért-vuorelle kuin Pestin puolella sijaitseville monille ostoskaduille. 
Ehdimme myös rentoutua kylpylässä. Matkan tarkoituksena oli juhlistaa 
marttapiirimme 15 vuotta ja sen kunniaksi nautimme Tonavan varrella 
Újpestin kaupunginosassa yhteisen illallisen, johon sisältyi ruokailun 
ohessa nautittujen viinien esittely. 

Useampi henkilö oli neulonut alkuvuoden ajan ahkerasti niin aikuisten 
kuin lasten villasukkia, myssyjä ja lapasia, joita sitten yhdessä lakanoiden, 
pyyhkeiden, vaatteiden, lelujen ja muiden tavaroiden kanssa toimitimme 
kahteen hyväntekeväisyyskohteeseen. Budapestissä on kahvila-ravintola 
Nem adom fel, jossa työskentelee ihmisiä, joiden on muuten vaikea 
työllistyä erityistarpeidensa vuoksi. Toinen hyväntekeväisyyskohteemme 
oli Gödöllőssä sijaitseva luterilaisen kirkon ylläpitämä perheiden sijaiskoti, 
jonne toimitimme pääosan lahjoituksista. Siellä vierailimme myös 
vanhainkodissa ja vanhusten päiväkerhossa. Näin saimme tutustua 
niiden toimintaan ja henkilökuntaan sekä heihin, joille lahjoitukset 
oli tarkoitettu. Olimme etukäteen saaneet selville, mitä toiveita näissä 
paikoissa oli ja erityisesti lasten vaatteet ja lelut olivat toivottuja ja 
ne otettiin mielihyvin vastaan. Gödöllőn kaupungissa vierailimme 
myös 1700-luvulla rakennetussa barokkityylisessä linnassa, joka oli 
sittemmin muun muassa Itävälta-Unkarin keisariparin kesäpalatsina. 
Hyväntekeväisyysprojektien yhteydessä tutustuin Unkari-Suomi seuran 
puheenjohtajaan Enikő Szíjhin ja Kalevala-ystävyyspiirin jäseneen Klára 
Baliczaan, joilta olin saanut jo ennen matkaa monia hyödyllisiä neuvoja. 
Suurkiitokset heille kaikesta avusta!  Matkan aikana saimme nauttia 
niin paikallisten vieraanvaraisuudesta kuin hienosta tunnelmasta ja 
suomalaisittain kesäisestä säästä. 

Teksti ja kuvat Ulla Lång

Helsingin Suomi-Unkari Seura ja  
Suomi-Unkari Seura ry suunnittelevat 
tälle syksylle tilaisuutta, jonka aiheena 
on kesämökin tai kakkoskodin hank-
kiminen Unkarista. Aiheesta kuullaan 
alustus sekä lisäksi puheenvuoroja ja 
kokemuksia loma-asunnon, viinitilan 
tai kaupunkiasunnon hankinnasta ja 
ylläpidosta – ja elämästä ’kesäunka-
rilaisena’. 

Tilaisuus pidetään 20.11. Klo 18.00 Un-
karin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa 
Kaisaniemenkatu 10. 

Tervetuloa!

Loma-asunto Unkarista?

Unkaria helposti oppimateriaalikoko-
naisuuteen on odotettavissa lisäystä, 
kun Unkarin kielioppia helposti -teos 
ilmestyy suunnitelmien mukaan vielä 
ennen vuodenvaihdetta. Suomi-Unkari 
Seura ry:n kustantama teos on suun-
nattu niille unkarin harrastajille, jotka 
tarvitsevat ennen kaikkea käytännön 
kielitaitoa, ja sen on laatinut sama 
tekijäryhmä kuin Unkaria helposti 1 
ja 2 -oppikirjatkin, eli Ildikó Vecsernyés 
– Kaija Markus – Irene Wichmann. 



Syys-ja talvikaudella Budapestin tapahtu-
makalenteri on täynnä kaikenlaista mielenki-
intoista: syyskuun alussa on Urban Games ja 
”Kansallislaukka” eli ratsastuskilpailut Sankarten 

aukiolla (14-16.9) sekä suositut maratonjuoksukilpailut, 
puolimaraton 9.9 ja Budapest Maraton 6-7.10. Väsyneillä 
urheilijoilla on mahdollisuus rentoutua esimerkiksi 100 
vuotta vanhassa Gellért-kylpylässä. Ehkäpä oletkin jo 
kuullut, että yksinomaan Budapestin alueella on 118 
kohdetta, joista tulee vettä, vieläpä kuumana. Tästä 
johtuu myös pitkä kylpyläperinne.  

Elo-syyskuun vaihteessa pidetään perinteisesti juuta-
laiskultuurin festivaali sekä myös Dunapest-festivaali 
monipuolisine ohjelmineen. Kenties 
vuoden 2018 mielenkiintoisin taid-
ekokoelma on nähtävissä Linnavuoren 
Kansallisgallerian tiloissa, jossa voi ihailla 
Frida Kahlon taidetta aina 4.marrasku-
uta saakka. Tänä vuonna lokakuussa 
järjestettävä Design-viikko on tavallista 
pitempi ja kestää melkein kaksi viikkoa, 
eli 5-19.10. World Press Photo:n valoku-
via taas voit nähdä Kansallismuseossa 
20.9-23.10.

Konserttivalikoimasta voi mainita es-
imerkiksi seuraavat tapahtumat: 4.9 
Ricky Martin, Gipsy Kings 2.10 sekä 
Uriah Heep 23.10. Lisäksi tulossa ovat 
myös mm. seuraavat esitykset: Tarja 
Turunen+Stradivarius 28.10, Lordi 11.11 
ja Nightwish 20.11.

Makujen ystäville syksy on täynnä uusia elämyksiä. 
Syyskuun alussa pidetään Budafokissa kouhuviini- ja 
viinipäivät (1-2.9), sen jälkeen ovat vuorossa perinteiset 
Viinifestarit Linnavuorella (6-9.9.) ja samana viikonlop-
puna Food Truck Show raviradalla (7-9.9). Sopivaa 
jälkiruokaa vähän myöhemmin löytyy Pyhän Tapanin 
tuomiokirkon aukiolta, jossa pidetään ns. Makeat 
päivät: kojut odottavat 14-16.9. välisenä aikana. Lisäksi 
Maglódi út -kadulla järjestetään Olutfestivaalit (myös 
14-16.9). Makujen ystäville pakollinen käyntikohde on 
luonnollisesti Budapestin Suuri Kauppahalli; on  myös 
hyvä tietää, että Budapestissa on monta muutakin 
kauppahallia, esimerkiksi Hold utcalla on ns. gourmeth-
alli, jossa on myös Stand 25 -ravintola (sen kokki on 
Bocuse d’or kilpailusta tunnettu Széll Tamás). Toinen 
kauppahalli löytyy Klauzál tériltä, jossa sunnuntaina 
on kiva kirppiskin. Kun lähtee kokeilemaan uusia 
elämyksiä, on hyvä tietää, että Budapestissa järjest-
etään kokkikursseja myös matkailijoille. Jos ennen 
Unkarin-matkaasi suussasi maistui gulassi, muistissasi 

saattaa olla jonkinlainen pataruoka naudanlihasta, mutta 
Unkarissa gulassi onkin tuhti paprikainen lihakeitto.

Jos uskallat lähteä pienelle matkalle ja poistua Budapes-
tista esimerkiksi sähköjunalla Ráckeven pikkukaupunkiin 
tai linja-autolla Veresegyháziin, voit kokea mahtavan 
lauantaiaamupäivän toritapahtuman Tonavan rannalla 
Ráckevessä tai Veresegyházin pääkadun varrella. Kaiken 
lisäksi Veresegyházin torilta saa ehkä maailman parasta 
lángosta!

Matkustaminen ei ole vaikeata, julkiset liikennevälineet 
toimivat hyvin. Samat kertaliput käyvät kaikkiin liiken-
nevälineisiin, mutta vaihto-oikeutta ei ole. Kertalippu 

on aina leimattava, matkakortit taas ovat 
sellaisenaan käyttövalmiita. Turistille hyviä 
ovat etenkin 24 ja 72 tunnin matkakortit. 
Monenlaisia lippuja ja kortteja saa niin 
pankkikortilla kuin käteiselläkin uusista 
automaateista, joita on parhaiten metroase-
milla ja pysäkeillä. Hyvä vinkki on ostaa sopi-
vat matkakortit valmiiksi jo lentokentältä. 
BKK:n (Budapestin liikennelaitos) tiski on 
hyvin näkyvissä lentokentän tuloaulassa.  
Suora yhteys eli bussi 100E lentokentältä 
keskustaan kulkee noin 20 minuutin välein. 
Lippu siihen ostettava erikseen ja se mak-
saa 900 HUF. Valitettavasti bussi on usein 
täpötäynnä. Mielestäni bussi 200E lento-
kentältä M3-metron pääteasemalle toimii 
nykyään paremmin.

On hyvä tietää, että 65 vuotta täyttäneille EU:n kansalaisille 
julkinen liikenne ympäri Unkaria on ilmaista; passi, 
henkilökortti tai ajokortti pitää olla mukana. Metrolla 
liikkuminen on helppoa (4 linjaa, 52 asemaa, yhteensä 
39,4 km). Deák Ferenc tér -metroasema on paikka, jossa 
linjat 1, 2 ja 3 kohtaavat, Kálvin tér -asemalla kohtaavat 
linjat 3 ja 4 ja Keleti-rautatieasemalla linjat 2 ja 4.

Budapestin liikennettä kehitetään ja korjataan koko ajan, 
ja lisätietoja on hyvä katsoa ennen matkaa osoitteesta 
https://bkk.hu/en/news/. Metrolinjan 3 uudistustyö 
jatkuu edelleen (pohjoiset asemat ovat kiinni), ja junia 
korvaavat korjaustöiden aikana arki-iltaisin ja viikonlop-
puna bussit koko linjan varrella.

 Lopuksi muistuttaisin vielä, että marraskuun lopussa 
alkaa joulunalusaika, joka on aina ihanan tunnelmal-
linen paitsi Budapestin keskustassa myös esimerkiksi 
Óbudan pääaukiolla ja monilla  pikkupaikkakunnilla ja 
muissa kaupungeissa.

Tervetuloa kauniiseen ja ystävälliseen Unkariin!

Üdvözlettel Jakus Mónika

Hyvä matkailija!
Selviytymisopas ensikertalaisille ja vinkkejä kokeneillekin matkalaisille



Unkarin ystäville ja Unkarista kiinnostuneille jo vuodesta 1950

Sanna Manner 
puheenjohtaja 
sanna.manner@hel.fi

Irene Wichmann 
varapuheenjohtaja 
irene.wichmann@helsinki.fi

Jaana Nykänen 
rahastonhoitaja 
nykanenjaana2@gmail.com

Hannu Launonen 
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hannu.j.launonen@gmail.com

Ildikó Koivuvuo 
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HELSINGIN SUOMI-UNKARI SEURAN HALLITUS

Helsingin Suomi-Unkari Seura ry

Jäsentiedotteen on toimittanut Cecil Issakainen.

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

Voit lähettää materiaalit sähköpostitse puheenjohtajalle tai 
varapuheenjohtajalle

Menikö jäsenlehtesi 
vanhentuneeseen osoitteeseen? 

Ilmoita osoitteenmuutokset Suomi-Unkari 
seuran toimistoon: toimisto@suomiunkari.fi

Jäsentiedote toimitetaan 
tästä lähtien sähköisesti niille 
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet 
sähköpostiosoitteensa. 
Ilmoitathan puheenjohtajalle, jos 
haluat edelleen myös paperisen 
jäsentiedotteen.

Lämpimästi 

tervetuloa mukaan 

Helsingin Suomi-

Seuran toimintaan 

kaikki uudet 

jäsenet!


