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maanantai 11.10.2021 klo 17.30—Kulttuurielämän uusi suunta 
 
Yhdistyksemme 70-vuotisen toiminnan merkeissä järjestettävä luentosarja jatkuu esitelmä- 
ja keskustelutilaisuudella, joka tälläkin kertaa järjestetään etäyhteyksin.  
  
Yliopistonlehtori Katalin Miklóssy Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista pitää      
maanantaina 11.10.2021 klo 17.30 esitelmän aiheesta  Kulttuurielämän uusi suunta. 
  
Ilmoittautumiset Zoomissa pidettävään tilaisuuteen yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen 
helsinginsus@gmail.com.   Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! 

Tulevat tapahtumat

Vielä ehtii mukaan syksyn kielikursseihin: 
 

Alkeiskurssi tiistaisin klo 17.00-18.30 alkaen 7.9.2021 
Jatkokurssi 1. tiistaisin klo 18.30-20.00 alkaen 7.9.2021 
Kurssimuoto: etäopetus. Ilmoittautumiset ja lisätiedot suoraan opettajalta zsuzsanna.feher(at)helsinki.fi 
 
Jatkokurssi 2. keskiviikkoisin klo 16.30-18.00 alkaen 8.9.2021 
Keskustelukurssi torstaisin klo 16.30-18.00 alkaen 9.9.2021 
Kurssimuoto: lähi– ja etäopetus. Ilmoittautumiset ja lisätiedot suoraan opettajalta ildiko.koivuvuo(at)gmail.com 
 
Matkailijan unkaria 
Kurssimuoto: verkkokurssi. Ilmoittautumiset ja lisätiedot suoraan opettajalta irene.wichmann(at)outlook.com 

tiistai 5.10.2021 klo 18 Budapestin olut– ja ruokapaikat  

Toimittaja ja olutasiantuntija Anikó Lehtinen esittelee 
Suomi-Unkari Seuran tilaisuudessa 5.10. Budapestin 
olutkulttuuria ja antaa vinkkejä matkaa suunnitteleville. 

Paikka: Olutravintola Villi Wäinö (Kalevankatu 4, Helsinki) 

Myynnissä unkarilaista olutta. 

Vapaa pääsy. 

Varaa paikkasi ilmoittautumalla: https://suomiunkari.fi/
ajan…/budapestin-olut-ja-ruokapaikat/ 

Joulumyyjäiset  
Perinteisiä ja odotettuja joulumyyjäisiä suunnitellaan parhaillaan. Tapahtumasta tiedotetaan myöhemmin. 
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Sándor Weöres 

Satakieli 

Fülemüle 

 

(Sarjasta ”Stonehenge”) 

 

Lauloin kauan ja itkuun purskahdin lopulta: 

Taivas on niin korkea! Maailma niin avara! 

Tulkoon hämärä, töyhtö välkkyvä, 

jota en tunne, tulkoon ja hymyilköön. 

 

En ikinä unohda sitä – 

niin kaunis oli ilma, 

sinne minut opastit. 

Niin kaunis oli joki. 

En ikinä unohda sitä. 

 

Terälehdistä vesi jo valostuu. 

Ei minulla siipiä, niin että luoksesi lentäisin. 

Ei minulla sydäntä, niin että sinua rakastaisin. 

Hän tietää sen ja tiheiköstä kaikkialle avartuu, 

en pelkää, tulkoon ja hymyilköön. 

 

Kun eniten rakastat, olen hyvästejä jättämässä, 

kuivien lehtien joukkoon putoamassa, 

vaikka en ikinä lakannut laulamasta. 

 

(Teoksesta Sándor Weöres: Kadonnut päivänvarjo. Runoja. Suomentaneet ja toimittaneet Hannu 

Launonen ja Béla Jávorszky. WSOY 2012.) 

 



 

 

Jos perheellä on iso viinitila, korjuuseen kutsutaan sukulaisten      
lisäksi myös ystävät tai naapurit. Työtä tehdään samanaikaisesti 
keittiössä ja ulkona. Osa naisista valmistaa ruokaa ja leivonnaisia 
sisätiloissa, viinitilalla taas kokoontuvat lapset ja aikuiset, jotka   
poimivat viinirypäleet ämpäreihin. Sieltä ne viedään puristimeen, 
josta nesteen käsittely alkaa. Viininkorjuu on kuitenkin paljon   
muutakin kuin viinin valmistamista. 

 

 

 

Szüret (viininkorjuu) muistuttaa           
entisaikojen yhteisöllisestä hengestä, 
ajasta, kun ihmiset kokoontuivat yhteen 
ja tekivät töitä yhdessä, itselleen ja 
muille. Päivän aikana pysähdytään    
syömään yhdessä ja maistelemaan     
viime vuoden viiniä, korjuun aikana    
lauletaan ja keskustellaan.  

Viininkorjuun tärkeydestä kertoo myös 
se, että syys-lokakuussa järjestetään 
szüreti bál, eli viininkorjuun juhla. 

 

Totuuden nimessä kerrottakoon, että lopputulos, eli kotiviini, on harvoin ollut niin hyvää kuin itse 
viininkorjuu.  

Sanasto 

szőlő - viinirypäle 

bor - viini 

borospince - viinikellari 

A szüret—viininkorjuu  

Unkari on tunnettu viinimaa, jokainen on kuullut Tokajin, 
Egerin tai Villányin viineistä. Mutta unkarilaisina sanoisin, 
että tärkein on oman perheen ja suvun viini.  

 

Viininkorjuu eli szüret on syksyn tärkeimpiä tapahtumia. 

Kuva: Irene Wichmann Szüret tehdään yhdessä ja se on eräänlainen juhla. 

Fortepan / Lissák Tivadar  

Fortepan / Péterffy István  

házibor - kotiviini 

szüret - viininkorjuu  

szüreti bál - viininkorjuujuhla    Teksti: Zsuzsánna Fehér 



Suomi-Unkari Seuran uusi toiminnanjohtaja esittäytyy  

 

Nimeni on Botond Vereb-Dér. Olen Székesfehérvárista kotoisin, olen asunut Suomessa  
vuodesta 2008 alkaen. Unkarissa opiskelin suomea Pázmányin yliopistossa fennougristiikan 
laitoksella. Toinen pääaineeni oli viestintä. Asun perheeni kanssa Hämeenlinnassa, josta 
pääsee helposti maan joka kolkkaan.  

 

Suomessa olen toiminut tulkkina, henkilöstövastaavana ja  
toimittajana. Toimin kahdeksan vuotta työllisyydenhoidon   
parissa eri rooleissa. Vapaaehtoisena olin juniorijääkiekko-
valmentajana yhdeksän vuotta Hämeenlinnassa, olen          
toiminut erilaisten yhdistysten hallituksissa. 

 

Olen Suomessa asuessani pyrkinyt kehittämään Suomen ja 
Unkarin välisiä suhteita. Olen edistänyt mm. urheiluseurojen 
välistä yhteistyötä. Olen varmaan tavannut monia teistä      
esimerkiksi vuonna 2019 Hämeenlinnassa järjestetyssä        
ystävyyskaupunkikonferenssissa, tai seuran ja                         
kulttuurikeskuksen tapahtumissa.  

Uudessa työssäni haluan tuoda nykyisen toiminnan rinnalle uusia asioita, joilla toiveeni 
mukaan voitaisiin edistää Unkarin ja Suomen välisiä perinteisesti hyviä suhteita. Näen      
tärkeäksi kahdenkeskisten suhteiden rakentamisessa Unkarin ystävien aidon kiinnostuksen 
maata ja kulttuuria kohtaan. Kaiken pohja on ihmisten välinen ystävyys. 

Hallituksen yhteystiedot 

Irene Wichmann, puheenjohtaja     irene.wichmann@outlook.com  

Katalin Miklóssy, varapuheenjohtaja              katalin.miklossy@helsinki.fi 

Jaana Nykänen, sihteeri                     nykanenjaana2@gmail.com                    

Ulla Lång, rahastonhoitaja                   ullalang@hotmail.com  

Ildikó Koivuvuo, kielikurssiasiat      ildiko.koivuvuo@gmail.com    

Liisa Leskinen, jäsen       liisa.leskinen@welho.com  

Zsuzsánna Fehér, tiedotus       zsuzsanna.feher@helsinki.fi  

Jäsenlehden taitto Zsuzsánna Fehér 


