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Vuosikokous pidetään perjantaina 20.3.2020 klo 17.00 Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen 

tiloissa (Kaisaniemenkatu 10)  

Kokousmateriaali lähetetään yhdistyksen jäsenille sähköpostissa viikolla 11 ja se on myös saata-

villa kokouksessa.  

Esityslista:  

KOKOUKSEN AVAUS  

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOI-

DEN VALINTA  

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT  

Vuoden 2019 toimintakertomus  

Vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto  

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille  

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020  

Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot  

Henkilöjäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksut vuonna 2020  

Talousarvio vuodelle 2020  

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta toimintavuodelle 2020  

Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta toimintavuodelle 2020 

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimintavuodelle 2020  

Edustajien valinta Suomi-Unkari Seuran kevään 2020 edustajakokoukseen  

MUUT ASIAT  

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Kokouksen jälkeen klo 18.00 esitelmä- ja keskustielutilaisuus Minne menet Unkari?  
Puhujana yliopistonlehtori, dosentti Heino Nyyssönen Turun yliopistosta. 

irene
Tekstiruutu
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

Luento– ja keskustelutilaisuus Minne menet Unkari? 

20.3. klo 18.00 Puhujana yliopistonlehtori, dosentti Heino Nyyssönen. Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus. 
Kaisaniemenkatu 10. 

  

Budapestin olut- ja ruokapaikat 

Anikó Lehtinen esittelee tiistaina 7.4.2020 klo 18.00 kevään matkailuillassa Budapestin olut- ja ruoka-
paikkoja. Anikó on olutasiantuntija ja Suomen Olutliiton puheenjohtaja. Järjestäjät: Suomi-Unkari Seura 
ja Helsingin Suomi-Unkari Seura. Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen tilat, Kaisaniemenkatu 10. 
  

Unkarin kielikylpyilta 

Suosittu unkarin kielikylpytilaisuus järjestetään jälleen keväällä. Ajankohdaksi on suunniteltu joko tors-
taita 16.4. tai 23.4. Tarkempaa tietoa tulossa mm. Suomi-Unkari-lehteen 1-2020 ja verkkosivuille 
www.suomiunkari.fi. 

  

Unkarin intensiivikurssi 

Intensiivinen unkarin viikonloppukurssi pidetään 9.-10.5.2020. Tästäkin tarkemmin Suomi-Unkari-
lehdessä 1-2020 ja seuran verkkosivuilla. 

  

Unkarilaisen elokuvan sarja 

Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen ja Suomi-Unkari Seuran 1980-luvulla aloitetussa Unkarilaisen eloku-
van sarjassa nähdään maaliskuussa 2020 kolme tuoretta elokuvaa – tilannekomiikkaa, historiaa ja gro-
teskia.  Esitykset lauantaisin klo 14 Kino Engelissä, Sofiankatu 4. Tekstitys englanniksi. Vapaa pääsy. 

 7.3. klo 14.00  Kristór Deák: Captatives  (Fogylok, 2019)    

14.3. klo 14.00  Gábor Reisz:  Bad Poems  (Rossz Versek, 2018)    

21.3. klo 14.00  László Csuja:  Blossom Valley  (Virágvölgy, 2018)    

   

Kielikurssit jatkuvat  
entiseen tapaan maanantai- ja keskiviikkoiltaisin neljällä tasolla sekä verkossa.  
Tarkempaa tietoa yhdistyksen verkkosivuilta: suomiunkari.fi/osastot/wordpress/helsinki/ 
Tiedustelut ildiko.koivuvuo@gmail.com, verkkokurssi  irene.wichmann@alumni.helsinki.fi. 
 

 

 Etsitkö  uutta löunaspaikkaa Budapestissa ? Kökeile 
 Belva rösi Piacia Höld Utcalla – se ön ravintölatöri, jös
 ta lö yda t mönenlaisia ja -maalaisia löunasravintölöita. 
 Erityisen herkullista ön Magyarös E tkezden parika-
 mönni tu rö s csuzan kanssa. Kannattaa tarkistaa etu-
 ka teen, mita  ruökaa ön tarjölla – se nimitta in riippuu 
 viikönpa iva sta ! 

 Terksti ja kuva Eeva Savolainen 

 

 

http://www.suomiunkari.fi
https://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/helsinki/
mailto:ildiko.koivuvuo@gmail.com
mailto:irene.wichmann@alumni.helsinki.fi
irene
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Zsuzsa Rakovszky: 
 

Ikään kuin 
(Mintha) 
 
Hilseilevän parantolan pihalla, 

puiston viileydessä, kellervän rakennuksen edessä 

altaan huurua vihreän neliön yllä. 

Varjoja kieppuu ja lentää sumussa, 

ehkä variksia, mutta jos lehtiä, 

ne laskeutuvat niljaisille portaille. Tuuli puuskii ja 

helisyttää kuivaa varjojen joukkoa, 

ja lehdet hukkuvat altaan vihreään tuonelaan, 

jäävät lämpimän pinnan alle loistamaan 

nuo täydelliset, värikkäät vainajat 

vailla oksia, varjottomat, 

eivät eläviä, eivät kuolleita, silti olemassa ovat. 

Ikään kuin lauhkea hiljaisuus, läpikuultava, 

kahden käsitteen vaiheilla, olisi kuin olotila, mahdollinen. 

Ikään kuin menneen talven 

lumet ja helteet voisivat palata. 

Ikään kuin ajan voisi pumpata 

pois paikasta, eikä mennyttä olisi eikä tulevaa, 

vain teräksinen lasin ja sähkön vuodenaika, ja loitolla tästä ajasta 

se säilyisi, ikään kuin muuttumatta. 

 
(Teoksesta Zsuzsa Rakovszky: Yhteyksiä. Valikoima runoja. Suomentanut ja toimittanut Hannu Launo-
nen. WSOY 2008.) 
 
 
Zsuzsa Rakovszky on syntynyt Länsi-Unkarissa, Sopronissa, vuonna 1950. Hän kuuluu maansa keskeisiin 
nykyrunoilijoihin. Hänet tunnetaan ennen kaikkea vaistojen ja ymmärryksen tulkkina, joka hahmottelee 
usein nimettömäksi jäävän naisen muotokuvaa maailmallista taustaa vasten. Rakovszkyn runot hehkuvat 
voimakasta kritiikkiä loogisen ajattelun sovinnaisuuksia kohtaan, piirtävät esiin tekojen moraalin ja pal-
vovat leikkiä vapauden tuntomerkkinä. – Hannu Launonen 
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Gödöllő 

Noin 30 kilometriä Budapestistä koilliseen, lähellä M3 ja M31 moottoriteitä sijaitsee noin 33 000 asukkaan kaupunki 

nimeltään Gödöllő. Sinne pääsee hyvin myös junalla ja bussilla. Kaupungin pääaukio on muutaman minuutin käve-

lymatkan päässä Szabadság térin rautatieasemalta. Aukion lähistöllä on hotelli, kirkko, kaupungintalo, maailman-

rauhan gongi, kaupunginmuseo ja suihkulähde.  

Kaupungista löytyy paljon nähtävää. Se on erityisen tunnettu 1700-luvulla rakennetusta barokkityylisestä linnas-

taan. Palatsia kutsutaan myös Gödöllőn keisarinlinnaksi tai Sissin linnaksi, koska se oli keisari Frans Josefin ja kei-

sarinna Elisabetin eli Sissin lomanviettopaikka vuodesta 1867 alkaen. Vuonna 1991 avattu kaupunginmuseo on 

erikoistunut Art Nouveau-kokoelmiin. Gödöllőn Arborétum eli puulajipuisto perustettiin vuonna 1902 ja vuodesta 

1978 alkaen se on ollut luonnonsuojelualue, jossa on nykyään yli 800 puu- ja pensaslajia. Alueella on myös mehi-

läishoidon museo (Méhészeti Múzeum). Dombvidékin maisemansuojelualue koostuu kallioista ja maastosta, jotka 

ovat vulkaanista ja merellistä perua. Myös kasvisto on ainutlaatuista tällä alueella, muistuttaen kasvistoa Bükk-

vuorilla. Kaupungissa on lisäksi maailman toiseksi suurin kokoelma maatalouskoneita. Gödöllőssä on myös useita 

laajoja viheralueita: keisarinna Elisabetin eli Sissin puisto, linnan puisto, keskuspuisto ja yliopiston puisto.  

Gödöllő houkuttelee nykyisin asukkaita Budapestistä muuttamaan lähemmäs luontoa ja pystymällä tarjoamaan 

ammattilaisille työpaikkoja. Historiasta ja puutarhoista kiinnostuneille on kaupunki oiva päiväretken kohde ja toki 

siellä voi yöpyäkin. Gödöllő on sopivasti matkan varrella myös mentäessä kohti Egerin ja Tokajin viinialueita. Au-

tourheilun ystäville on moottoritien M3 varrella F1-rata Hungaroring, jonka lähistöltä löytyy myös Aquaréna-

vesipuisto. Hieman Gödöllőstä pohjoiseen on erityisesti lapsiperheiden suosiossa oleva Keski-Euroopan ainoa kar-

hukoti Veresegyházi Medveotthon. Teksti ja kuvat Ulla Lång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallitusksen yhteystiedot: 

Irene Wichmann, puheenjohtaja irene.wichmann@alumni.helsinki.fi 

Hannu Launonen, kirjallisuusasiat  hannu.j.launonen@gmail.com 

Liisa Leskinen, varapuheenjohtaja liisa.leskinen@welho.com 

Jaana Nykänen, rahastonhoitaja nykanenjaana2@gmail.com 

Pentti Heiskanen, sihteeri  pentti.heiskanen@suomi24.fi 

Ulla Lång,  myyjäisasiat  ullalang@hotmail.com 

Ildikó Koivuvuo, kielikurssiasiat ildiko.koivuvuo@gmail.com 

Jäsenlehden taitto Irene Wichmann.           

https://fi.wikipedia.org/wiki/Barokki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Frans_Joosef_I
https://fi.wikipedia.org/wiki/Elisabet_(It%C3%A4valta)



