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Arvoisa lukija! 

 
 

 

Vuosien varrella kertyy kotiemme kaappeihin ja hyllyihin monenlaista tavaraa. Jos-
kus tulee mieleen ajatus, että tuostakin voisin luopua ja tuokin jo joutaisi poisheitet-
täväksi. 
Eräänä päivänä astelin kirjahyllyjen luo ja pysähdyin katselemaan mappeja, joihin 
olin kerännyt Unkariin liittyvää materiaalia. Olisikohan nyt aika karsia pois kaikki 
turha ja vanha? Otin hyllystä ensimmäisen kansion ja istuuduin sängyn laidalle. Ava-
sin mapin ja aloin lukea. Luin ensimmäisen paperin, sitten toisen ja vähitellen huo-
masin, mikä aarre oli käsissäni! Muistoja alkoi tulvia kuluneilta vuosikymmeniltä. 
Siinä oli nimilistoja, esitelmiä, kirjeitä.... 
Tuttuja nimiä vilahteli esiin ja ei aikaakaan, kun olin lukenut koko mapin sisällön. 
Näitä muistojako olin heittämässä pois? Kun sitten katselin poisotettujen paperei-
den määrää, oli niitä kertynyt kokonaista kolme kappaletta! Mitä kaikkea olinkaan 
saanut kokea unkarilaisten ystävieni kanssa kuluneiden vuosien aikana! 
Tähän kaikkeen tarvitaan ihmisiä, jotka näkevät vaivaa, järjestävät tapahtumia, mat-
koja ja hoitavat yhteyksiä. Täällä kotimaassamme toiminta on vireää lukuisissa 
Suomi-Unkari Seuroissa. Kaikki ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Elämä on kiireistä, 
ihmiset väsyvät monien paineiden alla. Yhdistystoiminta jää taka-alalle eikä aktiivi-
sia jäseniä löydy enää, toiminta hiipuu ja saattaa jopa loppua. 
Meillä Järvenpäässä on vielä onneksi innokkaita vastuunkantajia. Olemme pystyneet 
järjestämään jäsenillemme tilaisuuksia tutustua monipuolisesti Unkariin ja unkarilai-
siin. Kiitos kaikille aktiivisille toimijoille! Toivotamme sydämellisesti tervetulleiksi 
joukkoomme nekin Unkarin ystävät, joiden kotikaupungeissa toiminta valitettavasti 
on loppumassa. 
Avaamani Unkari-mappi oli ensimmäisenä hyllyssä. Kohta, kun taas on aikaa, avaan 
seuraavan ja sitä seuraavan. 
 
Toivotan kaikille lukijoille virkistäviä ja muistorikkaita hetkiä unkarilaisten ystävien 
seurassa - tai vaikkapa vanhoja mappeja lukiessa! 

 
 
                       Heli Alaja 
                       Järvenpään Suomi-Unkari Seura ry:n puheenjohtaja 
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Solt  

viehättävä maalaiskaupunki 
 

Miten päästä perille? 

 

Keravan ystävyyskaupunki Solt sijaitsee Tonavan 

rannan läheisyydessä lounaaseen Budapestistä. 

Pääkaupunkiin on matkaa noin 70 kilometriä. Ai-

kaisemmin Soltiin pääsi junalla. Nykyisin ainoa 

tapa matkustaa tuhon viehättävään unkarilaiseen 

maalaiskaupunkiin on ostaa lippu linja-autoon. 

Suoria yhteyksiä on Népligetin linja-autoase-

malta. Matka kestää puolitoistatuntia. Budapes-

tin moottoritieviidakon jälkeen Soltiin johtava tie 

numero 51 halkoo tasaista maalaismaisemaa. 

Matkan aikana saa mukavan läpileikkauksen vil-

jelmistä ja muutamasta pienestä kaupungista, joi-

den kautta linja-auto kulkee. 

 

Soltilaisten mukaan kaupunkiin johtaa useita reit-

tejä: lyhempiä ja pitempiä. Matkan kesto on kui-

tenkin sama. Omalla autolla matkaava voi viilet-

tää pitkän matkan pitkin monotoonista moottori-

tietä. Toinen vaihtoehto on ajella läpi kylien ja 

kaupunkien, joissa voi pysähtyä nauttimaan maja-

talojen vieraanvaraisuudesta. 

 

Soltiin saavuttaessa kaupungin rajalla on kyltti, 

jossa on kaupungin nimi. Samassa kyltissä esitel-

lään myös ystävyyskaupungit Kerava Suomesta, 

Habichtswald Saksasta ja Csíkdánfalva Romani-

asta. Ystävyyttä arvostetaan! 

 

Soltin menneisyyttä 

 

Soltin historia ulottuu kivikauteen saakka. Jo mui-

naiset roomalaiset liikkuivat Soltin maisemissa. 

Alueelta on kaivettu esiin roomalaisia kolikoita, 

aseita ja luulöytöjä. Unkarilaiseen tapaan Euroo-

pan ja Unkarin historian eri vaiheet ovat kosketta-

neet myös Soltia. Ensimmäiset maininnat Soltista 

ovat vuodelta 1145. Muistomerkit ja vuotuiset ta-

pahtumat muistuttavat noista ajoista. 

 

Soltin vaakunassa on ylhäällä olevan kultaisen 

kruunun alapuolella kaksi avainta ristissä. Avain-

ten välissä alhaalla on viisisakarainen valkoinen 

tähti. Vaakunan tausta on sininen. Suomen sini-

ristilipun tapaan sinisyys viittaa taivaan sineen. 

Soltissa riittää aurinkoisia päiviä, joten taivas on 

pääasiassa sininen. Sinisyys symbolisoi alueen 

koulutusta ja kulttuuria. Lisäksi sininen on rauhan 

väri. Kruunu kuvastaa paikallishallintoa ja kau-

pungin arvoa. Kuningas Béla IV sanotaan anta-

neen avaimet kiitollisuudenosituksena Soltin 

asukkaille. Myöhemmin avainten kerrotaan sula-

neen salaman iskusta. Todellisuudessa kyse saat-

taa olla mm. asukkaiden uskonnollisesta uskolli-

suudesta. Avainten ristikkäisyys ilmentää Soltia 

kulkureittien solmukohtana. Tähti puolestaan 

symbolisoi elämän jatkuvuutta Soltissa. 

 

Kaupungin yleisilme 

 

Solt ei ole suuren suuri kaupunki. Asukasmäärä 

on noin 7300 ja se on hivenen laskussa. Nuoriso 

hakeutuu opiskelemaan muualle. Soltista saattaa 

olla vaikea löytää työpaikkaa, joten helposti mm. 

Budapest vetää puoleensa. 

 

 
Soltin keskustassa ei ole kerrostaloja. 

 

Solt on omakotitalovaltaista aluetta. Monet talot 

ovat todella vanhoja. Uusien 

talojen arkkitehtuuri puoles-

taan pääasiassa kunnioittaa 

perinteistä muotokieltä. 

Poikkeuksiakin tosin pistää 
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silmiin. Siellä täällä näkee kansainvälisiä virtauk-

sia. Onneksi värisävy on kellertävää tai vaaleaa, 

mikä lisää yhtenäisyyttä. Pihojen puutarhat ovat 

hyvin hoidettuja. Hedelmäpuut ja vihannesmaat 

rikastuttavat perheiden ruokapöytää. Taloja ym-

päröivät aidat. Pihoilla vartioivat koirat ja haukku-

vat ohikulkijoita. Takapihalla saatetaan pitää ka-

noja, sikoja, vuohia ja muita eläimiä. 

 

 
Solt on omakotitaloaluetta. 

 

Kaupungin keskustaa hallitsee kaupungintalo ja 

kulttuuritalo. Keskustasta löytyy muutamia pikku-

puoteja, kuten pari vaatekauppaa, muutamia pie-

nehköjä ruokakauppoja, alkoholi-, sekatavara-, 

paperi-, kukka- ja rautakauppa sekä apteekki. Kir-

jaston lähellä on terveyskeskus. Toinen koulura-

kennus on keskustassa ja toinen parin kilometrin 

päässä. 

 

Kaupungissa elämä soljuu rauhallisesti eteenpäin. 

Vanhanaikaisuus on käsikosketeltavaa ja sym-

paattista. Tästä huolimatta kaupunki on paljolti 

ajassa kiinni. Keittiöiden liedet toimivat kaasulla, 

joka tulee Ukrainasta, kuten soltilaiset vitsailevat. 

Energiariippuvuutta Venäjästä vähentää upouusi 

biovoimala, jossa käytetään paikallista haketta. 

Voimala on koulun yhteydessä, koska sen sijainti 

on keskeinen päiväkotiin, kulttuuritaloon, kau-

pungintaloon ja tietysti kouluun nähden. Hake on 

valittu myös joidenkin omakotitalojen energialäh-

teeksi. Tuttuja aurinkopaneelejakin näkee siellä 

täällä. 

 

Kaupungin uusi pormestari on vaikuttanut siihen, 

että kaupunkikuvaa koristavat erilaiset kukkaistu-

tukset. Puistot ja viheralueet ovat hyvin hoidet-

tuja. Soltilaisten modernista asenteesta kertoo 

pyöräilyn silmiin pistävä lisääntyminen. Useat 

vanhukset liikkuvat paikasta toiseen sähkömo-

poilla. Niiden määrä on selvästi suurempi kuin 

täällä omalla alueellamme. 

 

Ruokaa ja juomaa 

 

Soltin suosituin ruokaravintola on mitä ilmeisim-

min keskustan Sprt Cafe. Ruoka on perin unkari-

laista. Lounasaikaan paikka täyttyy ja monet ha-

kevat lounasruokaa työpaikalleen tai kotiinsa. Sol-

tin keskustan tuntumassa on pari perinteistä ja 

viihtyisää oluttupaa. Linja-autopysäkin vieressä 

on kahvila, missä voi kuluttaa aikaansa odotelles-

saan bussia. 

 

Soltissa on kaksi koulua, jotka on hallinnollisesti 

yhdistetty. Jotkin opettajat ovat koulujen yhtei-

siä. Keskustassa sijaitsevat koulu tarjoaa oppilaille 

ja henkilökunnalle maukasta ja monipuolista ruo-

kaa. Keittiö toimii myös vanhusten ruokailun pal-

veluyksikkönä. Ruokaa toimitetaan monen van-

huksen kotiin. 

 

Maukkainta ruokaa saa soltilaisissa kodeissa. Un-

karilaiseen tapaan päivällinen aloitetaan pálin-

kasnapsilla. Isännän pálinkaa kehutaan vuolaasti 

– usein syystäkin. Ruoka voi koostua paistetusta 

kanasta ja possusta sekä perunoista. Maittavaan 

ateriaan kuuluu kasvislisäke (paprikaa, sipulia ja 

muita oman puutarhan kasviksia). Lisäke on 

maustettu vain suolalla ja hippusellisella pippuria, 

joten kasvisten maku nousee esiin. Kokonaisuu-

den täydentää juusto, savustettu kala ja unkarilai-

nen viini. Erityisen herkullista on pitkään avotu-

lella valmistettu kana- tai lammaspata. Se maus-

tetaan suolalla, pippurilla ja 

runsaalla kourallisella papri-

kaa ja chiliä. 
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Perusruokaluun kuuluu possu monessa muo-

dossa. Erityisen ylpeitä ollaan itse tehdyistä mak-

karoista. Kun iltaa istutaan yhdessä, niin kaikki 

perheet tuovat tullessaan omaa pálinkaa ja mak-

karaa. Molempia maistellaan antaumuksella, eikä 

turhaan. Possua syödään myös savustettuna sila-

vana ja suolattuna. Tuhtia ja täyttävää ruokaa. 

 

Oman talon puutarhasta löytyy maukkaita hedel-

miä, kuten päärynöitä, luumuja, kirsikoita ja apri-

kooseja. Ruokapöytää täydentävät itse kasvatetut 

salaatit, lukuisa erilajikeiset paprikat ja tomaatit. 

Chileistä puhumattakaan. 

 

Soltissa pálinkan raaka-aineita ovat mm. aprikoo-

sit, päärynät, luumut ja kirsikat. Kaupungissa on 

tislaamo, johon varataan aika, kuten Suomessa 

omenamehun puristamoon. Perhettä kohti pálin-

kaa voi tislata 50 litraa, joten väkevää juomaa riit-

tää pitkäksi aikaa. 

 

Soltissa viljellään unkarialiseen tapaan viinirypä-

lettä. Lajikkeita on useita, kuten Cabernet Sauvig-

non ja Othello. Oman talon ja ystävien valmista-

maa viiniä arvostetaan. Paremmuudesta kilpail-

laan viinikilpailuissa. Vesi, viini ja olut kuuluvat 

soltilaiseen ruokapöytään. Lähiseudulla on arvos-

tettuja viinitiloja, joiden tuotteita voi ostaa tiloilta 

tai vaikkapa Soltin keskustan kaupasta. 

 

Soltilaista työelämää 

 

Soltilaiset saavat elantonsa pääasiassa palvelu-

ammateista ja maataloudesta. Kaupungin keskei-

set kunta- ja hallintopalvelu on keskitetty kau-

pungintalolle. Pieniä kappoja on keskustassa ja 

heti Soltin läheisyydestä löytyy mm. Lidl. Soltissa 

ei näe viljelemättömiä peltoja. Peltoja riittää sil-

mänkantamattomiin. Moni saa elantonsa maata-

loudesta. Entiset sosialismin aikaiset tilat ovat 

muuttuneet mm. osuuskunniksi. Kasvatetaanpa 

yhdellä tilalla sieniäkin, joten erikoistuminen on 

valttia Soltissakin. 

 
Hevoskärryt luovat maalaisidylliä keskellä kaupunkia. 

 

Kapuan alan lisäksi palveluja tarjoavat monet 

pienyrittäjät. Korjaamoja, kauneushoitoloita ja 

muita yrittäjiä on joka puolella. Koulut, päiväkoti 

ja kirjasto tuottavat kasvatus-, opetus- ja sivistys-

palveluja. Pieniä kauppoja ja ruokapaikkoja voi 

löytää yllättävistä paikoista. Uudelta torialueelta 

voi ostaa maataloustuotteita, mutta myös kes-

kustan pienestä hedelmä- ja vihanneskaupasta. 

 

Solt ei ole varsinainen turistikohde, mutta majoi-

tuspalveluja sieltäkin löytää. EuroVelo6 Stop on 

aivan keskustan tuntumassa oleva mainio maja-

talo, joka toimii omakotitalon yhteydessä. Tasok-

kaasta palvelusta huolehtii lämminhenkinen 

emäntä Kati miehensä Bélan avustuksella. Hive-

nen keskustan ulkopuolella on pari motellia, ku-

ten Parkmotel, jonka yhteydessä toimii ravintola 

ja kesäisin viihtyisä terassi. Teleki-kastély (Teleki 

Castle) sijaitsee muutaman kilometrin päässä Sol-

tista. Teleki tarjoaa hotellitason majoitusta to-

della vehreässä ympäristössä lähellä Tonavan 

rantaa. Harmillisesti paikka on auki vain kesäisin. 

 

Vierailukohteita ja aktiivista tekemistä 

 

Solt on maaseutukaupunki, joka jo sinänsä on vie-

railun arvoinen paikka. Soltissa on mukavaa vain 

kävellä ja nauttia kaupungin rauhallisuudesta ja 

kauneudesta. Viihtyisyyttä li-

säävät puistot, viheralueet ja 

pari pientä järveä. Soltissa on 

useita kirkkoja, kuten kalvi-
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nistinen kirkko. Kaupungintalo on vanha ja hie-

nosti restauroitu. Kirjastoon kannattaa ilman 

muuta pistäytyä. 

 

Soltin erikoisuus on viinikellarikukkula, jossa on 

viinikellareita vieri vieressä – toinen toistaan hie-

nompia. Hyvällä onnella isäntä saattaa kutsua si-

sään maistelemaan maukkaita viinejä. Kukkulalla 

järjestetään syksyiset viinijuhlat. 

 

 
Viinikellarin tunnelmaa. 

 

 

Hieman keskustan ulkopuolella on suuri maatila, 

jossa järjestetään pustan alueelle tyypillisiä he-

vosesityksiä. On selvää, että jokaisen Soltissa käy-

vän täytyy vierailla Tonavan rannalla. Sinne solti-

laiset kokoontuvat kesäisin piknikille ja onkimaan. 

Aika kuluu uidessa ja veneliikennettä seuratessa. 

 

Uutena aktiviteettinä on Soltin läpi kulkevat Euro-

Velo6 –pyöräilyreitti ja pyhiinvaellusreitti. Mo-

lemmat reitit noudattavat osin samoja teitä. Ne 

on hyvin merkitty. EuroVelo6 kulkee Atlantilta 

Mustallemerelle. Molempien reittien varrella on 

kulkijoille pysähdyspaikkoja. Hyviä ruokapaikkoja 

on riittävästi. Pyöräily Tonavan vieressä kulkevaa 

pyörätietä pitkin on rentouttavaa. Eipä tarvitse 

tuskailla ylämäkien kanssa ja maisemat ovat mai-

niot! 

 

 

 

Soltin läheisyydessä on polkupyörä- ja automat-

kan päässä kiinnostavia kaupunkeja kuten Duna-

földvár, joka on tunnettu hyvästä kalaravintolas-

taan. Harta Nagyközsék on saksalaistaustainen 

kaupunki. Suomessakin tunnettu musiikkipeda-

gogi Zoltán Kodály syntyi Kecskemétissä. Kau-

punki on Hyvinkään ystävyyskaupunki. Kalocsassa 

on mm. arkkipiispan palatsi, kuuluisa kirjasto ja 

paprikamuseo. Tamásissa on perinteinen unkari-

lainen kylpylä, joita löytyy Soltin läheisyydestä 

muitakin. 

 

 
Maalaismaisema on luonteva osa Soltia 

 

Solt lähiseutuineen on osa vielä aitoa Unkaria. Se 

kutsuu käymään ja nauttimaan unkarilaisesta vie-

raanvaraisuudesta. 

 

Pekka Rokka 
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Budapestin kadunnimien 

henkilöistä 

Budapestin kadut ovat kuten usein meilläkin ni-

metty eri yhteyksissä ansioituneiden henkilöiden 

mukaan. Minulla on se sormituntuma, että ka-

duilla on henkilönimiä huomattavasti enemmän 

kuin meillä täällä Suomen kaupungeissa. Edustet-

tuina ovat kulttuurin ja eri tieteiden ohella mm 

urheilu ja politiikka. Unkarin historiassa on ajan-

jaksoja, jona vaikuttaneet henkilöt ovat saaneet 

omat katunsa erikoisen usein. Tällainen jakso on 

esimerkiksi vuodet 1848-49, jolloin Unkari taisteli 

irrottautuakseen Itävallan alaisuudesta. Siinä se 

ei kuitenkaan onnistunut, mutta nämä vuodet 

tuottivat poikkeuksellisen paljon kansallissanka-

reita, joiden mukaan on nimetty paljon katuja kai-

kissa Unkarin kaupungeissa, erikoisesti Budapes-

tissa. 

Toinen Budapestin kadunnimistössä esiintyvä 

ominaisuus on kulloisenkin vallalla olleen poliitti-

sen suuntauksen vaikutus katujen henkilönimiin. 

Toisin sanoen kukin vallassa ollut puolue on hel-

posti vaihtanut monia kadunnimiä oman ma-

kunsa mukaiseksi. Näin tapahtunut ennen kaik-

kea viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. 

Bolshevikit tullessaan valtaan 1940-luvulla aloitti-

vat henkilöiden vaihtamisen katujen nimistössä. 

Esimerkiksi Budapestin komea bulevardi Andrássy 

út vaihtoi nimeä seuraavasti: v.1872 Andrassy ut, 

v.1950 Stalin utca, v.1956 Magyar ifjusag utja, 

v.1957 Népközsasag út, v.1990 Andrássy út. 

Monenlaisia perusteita katujen nimenmuutoksille 
on ollut. Kadunnimen on voinut menettää, jos 
- oli v, 1919 neuvostotasavallan kannattaja 
- osallistui kommunistisen puolueen toimintaan 

20-30 luvuilla 

- julisti paavin pannaan 

 
Kadunnimen saattoi saada, jos 

- teki polttoitsemurhan demonstraationa kommu-
nistista järjestelmää vastaan 
- vastusti juutalaisten siirtoa keskitysleiriin 
-oli suosittu taiteilija 
- oli jalkapallojoukkueen Aranycsabatin pelaaja. 
 
On myös monia ulkomaalaisia historiallisia henki-

löitä, jotka ovat saaneet oman kadunnimensä. 

Sellaisia on esim. Marcus Aurelius, Kemal Ataturk, 

Nikolai Gogol, Johannes Gutenberg ja Victor 

Hugo. Ruotsalaisia on joukossa esim. Karl von 

Linne, Olof Palme ja Raoul Wallenberg, muttei yh-

tään suomalaista. Tosin Pestin eteläosassa on 

Helsinki utca. 

Myös Unkarin ulkopuolella tunnettuja nimiä ovat 

mm sellaiset unkarilaiset kuin Andrássy Gyula, 

Bartok Béla, Erkel Ferenc,Kodály Zoltán, Kossuth 

Lájos ja Vörösmarty Mihály. Enemmistö on kui-

tenkin nimiä, jotka Unkarin historiaa tuntematto-

mille eivät ole kovin tuttuja. 

Todettakoon, että naisten nimiä esiintyy kadunni-

missä varsin vähän. Vähintään sadasta henkilöni-

mestä on vain muutama nainen. Tällaisia ovat 

Blaha Lujza, Margit, Maria Teresia, Sissi ja Slachta 

Margit.  Blaha Lujza  oli unkarilainen suosittu 

näyttelijä Kansallisteatterissa ja  

filmeissä 1900-luvun alkupuolella. Margit oli ku-

ningas Béla IV:n tytär 1200-luvulta. Maria Teresia 

ja Sissi Itävalta-Unkarin keisarinnoja sekä Slachta 

Margit unkarilainen ihmisoikeusaktivisti ja ensim-

mäinen Unkarin Parlamenttiin valittu nainen. 

Seuraavassa muutama esimerkki kadunnimien 

henkilöistä Budapestissä, jotka olivat ainakin mi-

nulle melko tuntemattomia. 

Ady Endre (1877-1919) 
Hänen mukaansa on nimetty pitkä katu Pestin 
eteläosassa. Ady on Unkarin 
merkittävimpiä runoilijoita, 
jonka runoja on käännetty 
suomeksikin. Joku on luon-
nehtinut, että Adyn runoissa 
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sekoittuvat erotiikka, politiikka, raamatullinen 
tyyli ja maailmanlopun näyt. Häntä on usein ver-
rattu aikalaiseensa Eino Leinoon. Sanotaan, että 
Ady on saanut vaikutteita Petöfiltä. Baudelairelta 
ja Verlainelta. 
 
Antall József (1932-93) 
Rantakatu Pestin puolella. Oli ensimmäinen de-
mokraattisesti valittu pääministeri kommunisti-
vallan jälkeen 1990-1993. Hän tuli tunnetuksi 
myös mm kirjoittamalla 80 lääkärin elämänkerrat. 
Kuoli kesken pääministerikauttaan. 
 
Bajcsy-Zsilinszky (1886-1944) 
Unkarilainen poliitikko, lehtimies ja kolumnisti, 

jonka mukaan on nimetty katu Pestin puolella ja 

yksi keltaisen linjan maanalaisen asema. Katuja 

on nimetty ainakin 18 muussa Unkarin kaupun-

gissa ja yksi katu Serbiassakin. Hän oli tärkeä hen-

kilö natsien vastaisessa liikkeessä 1940-luvulla.  

Natsit teloittivat hänet hirttämällä 1944. 

Baross Gábor (1848-1892) 
Pestin puolella katu ja aukio. 
Merkittävä valtiomies Itävalta-Unkarin kaksois-
monarkian kaudella. Hänellä oli merkittävä panos 
mm kaupan ja rautatielaitoksen kehittämisessä. 
Vaikutti ratkaisevasti Itävalta-Unkarin yhtenäisen 
rataverkon aikaansaamiseen. 
 
Bem József (1794-1850) 
Muistomerkki ja katu Pestin puolella. 
Puolalainen kenraali ja sotapäällikkö, joka taisteli 
mm Puolassa, Romaniassa ja Unkarissa. Temesva-
rin taistelussa v.1849 unkarilaiset lyötiin ja Bem 
pakeni Turkkiin. Kääntyi siellä ennen kuole-
maansa islamin uskoon. 
 
Bethlen Gábor (1580-1629) 
Katu ja aukio Pestin puolella lähellä Itäistä rauta-
tieasemaa. 
Bethlen oli sibenburgiläinen ruhtinas, joka valit-
tiin Unkarin kuninkaaksi 1620, mutta häntä ei kui-
tenkaan koskaan kruunattu. Hän osallistui 30-
vuotisen sotaan ja oli naimisissa Katarina av Bran-
denburgin kanssa, jonka sisar Maria Eleonora oli 
kuningas Kustaa II Adolfin puoliso. 
 
Deák Ference (1803-1876) 
 Aukio ja metroasema Pestin keskustassa. 

Deak oli  valtiomies ja Itävalta-Unkarin oikeusmi-
nisteri. Häntä on luonnehdittu “kansakunnan vii-
saaksi mieheksi” 
Oli erikoisesti keisari Frans Josefin suosikki. Kei-
sari itse oli läsnä kansallisessa surujuhlassa Dea-
kin kuoltua. 
 
Ferenczy István (1792-1856) 
Katu Pestin puolella, Muzeum Körutin poikkikatu. 
Unkarilainen kuvanveistäjä, joka syntyi ja kuoli 
nykyisessä Slovakiassa. 
Hänen töitään on paljon Unkarin kansallisgalleri-
assa. 
 
Dózsa Györgi (1470-1514) 
Iso Hösök teriä sivuava valtakatu Pestin puolella. 
Oli transilvanialainen palkkasoturi. joka toimi Un-
karin talonpoikaiskapinan johtajana 1500-luvulla. 
Kapina päättyi Temesvarin taisteluun, jossa kuoli 
30 000 talonpoikaa. Kapinan seurauksena säädet-
tiin laki “ikuisesta palveluksesta”. Tämä maaor-
juuteen verrattava laki kumottiin vasta 1800-lu-
vun puolivälissä. 
Dozsa teloitettiin kapinan kukistuttua. 
 
Gábor Aron (1814-49)  
Katu Pestin itäosassa. 
Oli upseeri ja vallankumousyrityksen sankareita 
1848.  Vallankumous ei johtanut vapautumiseen 
Habsburgien vallasta. Se kukistettiin, kun Venäjän 
tsaari tuli Itävallan avuksi. Gabor sai surmansa 
taisteluissa. Häntä pidetään eräänä Unkarin kan-
sallissankarina. 
 
Hunyady János (1387-1456) 
Katu Budan puolella Matyas-kirkon lähellä. 
Unkarilainen sotilasjohtaja Unkarin kuninkaan Si-
gismund Luxenburgilaisen joukoissa. 
Useita yhteenottoja ottomaanien kanssa. Oli 

Transilvanian  ruhtinas ja Unkarin valtionhoitaja. 

Johti Varnan taistelussa v 1444 Unkarin ja Puolan 

yhteisiä joukkoja. Hänen nuorempi poikansa oli 

Unkarin kuningas Matyas Corvinus. 

Szell Kálmán (1843-1915) 
Aukio ja metroasema Budan 
puolella (ent. Mozskva tér). 
Unkarin pääministeri 1899-
1903) 
Oli  myös rahaministeri, ulko-
ministeri ja sisäministeri. 
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Budapestin kaupunginvaltuusto päätti yhdellä kertaa 27 uudesta kadunnimestä. Tämä 27.4.2011 tehty pää-

tös sisälsi seuraavat uudet uudet nimet: 

Kerület  vanha nimi   uusi nimi 

I Peterman Biró utca  Nándor utca 
II Moszkva tér   Zéll Kálmán tér 
II nimetön aukio   Elvis Presley tér/park 
III Ságvári Endre utca  Sinkovits Imre utca 
III Nagybátonyi utca  Hedegkuti Nándor utca  
III Koltói Anna utca  Domján Edit utca 
III Harsányi lejto   Kocszis Sandor út 
IV nimetön aukio   Gróf Esterhazy János út 
V Roosvelt tér   Széchenyi István tér 
VIII Erdélyi utca   Bauer Sándor utca 
VIII Köztársaság tér  Il. János Pál pápa tér 
XV Gualu utca   Dalnoki Jenő utca  
XV Szöcs Áron utca  Illyés Guyla utca 
XV nimetőn katuosuus  Zala Győrgy utca  
XVI Bajcsy-Zsilinsky tér  Tabódy Ida tér 
XVII Mónus Illes park  Kósa Pál park 
XVII Wass Albert muistomerkin ymp. Wass Albert tér 
XXI Bajáki Ferenc utca  Mansfelt Péter utca 
XXI Ságvári Endre utca  Popicluszko utca  
XXI Tanácsház utca  Károli Gáspár utca 
XXI Áruház tér   Gőrgei Artúr tér 
XXII Sallai Imre utca  Rudyánszky utca 
XXII Anger Jakáb utca  Fáy Ferenc utca 
XXII Koltói Anna utca  Romhányi Jozsef utca 
XXII Zalka Maté utca  Simándy József utca 
XXII Andra János utca  Zakariás József utca 
XXI ja XXII Lágymányosi hid  Rákóczi hid 
 

Heikki Ahtiainen 
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Üdvözlet 23. Váci Világi  

Vigalom -festivál  

17.-19.7.2015 

 

Suomen kesä oli viileä ja vähäluminen, mutta on-

neksi pääsin paistattelemaan päivää Unkariin 

kuumimpaan helleaikaan. Minut oli kutsuttu 

edustamaan Järvenpään taideseuraa Järvenpään 

ystävyyskaupungin Vácin vuosittaisille ystäväkau-

punkijuhlille. Meitä lähti pieni delegaatio nautti-

maan Vácin kaupungin vieraanvaraisuudesta ja 

iloisesta meiningistä. Pieni joukkomme koostui 

Osmo ja Aira Björkmanista sekä Heli Alajasta. 

 

Saavuin jo muutaman päivän etukäteen Budapes-

tiin, jossa tapasin vanhaa taiteilijaystävääni. Tors-

taina 16.7. tulikin kyyti. Osmo ja autonkuljettaja 

hakivat minut Váciin. Vác on hurmaava pieni kes-

kiaikainen Järvenpään kokoinen kaupunki Tona-

van joen varrella. Saavuimme hieman sivureittejä, 

sillä autonkuljettaja halusi viedä meidät kahville 

ystävänsä pitämään antiikki- ja sisustusliikkee-

seen. Lopulta saavuimme keskustaan ja veimme 

tauluni gallerialle.  

Seuraavaksi tapasimme reissumme oppaan 

Smolár Attilan sikäläisestä vanhusten kodista, 

lounastimme yhdessä, jonka jälkeen Attila vei 

meidät katsomaan tulevaa näyttelytilaa. Olin hy-

vin viehättynyt kaupungista. Sen vanhoista ku-

jista, rapautuneista taloista.  

Ennen reissuun lähtöä kävin kirjastosta hankki-

massa kirjan unkarin kielen alkeista. Kerta ilta-

päivä oli vapaa, lähdin tutkimaan Vácin katuja ja 

kohteita samalla numeroita ja tervehdyksiä kerra-

ten. Pääsinpä hieman kieltäkin harjoittamaan si-

käläisessä leipomossa ja myöhemmin maalaisto-

rilla.  Kuljettuani vankilan ohitse, löysin itseni joen 

varrelta, jossa lapset leikkivät ja pulikoivat. Van-

hempi mies kellui sidotussa soutuveneessä ja 

nautti auringosta. Aika ajoin kulki risteilyalus 

ohitse nostaen korkeat aallot vyötäisille. Lähem-

pänä joenrantapuistoa kaupunkilaiset valmisteli-

vat pian alkavia musiikkifestivaaleja, myyntikojuja 

ja esiintymislavoja pystyteltiin.  

Seuraavana päivänä saapuivat majatalon loputkin 

asukkaat kuten huonetoverini Heli. Selvisi yllätyk-

semme, että olimme naapureita Tanhuniitystä, 

emme vain olleet aiemmin sattuneet törmää-

mään. Maailmaa pienennettiin myös delegaatioi-

den turvin. Tulevien päivien aikana tuli tutustut-

tua joukkoon uusia ihmisiä. Heitä tuli Saksasta, 

Ranskasta, Tsekeistä, Slovakiasta, Romaniasta, 

Transsylvaniasta ja Japanista. Japanilaiset esiintyi-

vät näyttävästi festivaalien päätöskonsertissa. Os-

mon matkassa oli myös hyvä kulkea, sillä hän tu-

tustutti moneen vanhaan tuttuunsa. 

Reissun aikana ei tarvinnut huolehtia nälästään, 

sillä ruokailuista oli pidetty hyvää huolta. Perjan-

tai avattiin pormestarin tapaamisella, delegaatiot 

delegaatioiden perään kävivät toivottamassa lah-

jaterveisensä kotikaupungeistaan. Iltapäivällä oli 

vuorossa tapahtuman avajaiskonsertti, jossa ava-

jaispuheiden jälkeen esiintyi hieno Vox Humana -

kuoro. Kirkon pihan täytti kaiken ikäiset kansallis-

pukuiset asukkaat eri puolilta Unkaria. Tykkejä 

laukaistiin, jonka jälkeen isäntämme kiiruhtivat 

pitämään näyttelyn avajaisia K16 galleriaan, jota 

varten olin saapunut. 

Näyttely koostui eri delegaa-

tioiden taiteilijaedustajien te-

oksista. Minulta siellä oli 
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esillä neljä pientä työtä. 

 

Iltaa kunnioittaen olin sonnustautunut edellisellä 

Unkarin reissullani hankkimaani transsylvanialai-

seen kansallispukuun. Harmiksi, meitä taiteilijoita 

ei esitelty, etten tarkalleen tiennyt, ketkä kaikki 

olivat näyttelyn osanottajia. Aika pian esipuheen 

jälkeen vieraat työnnettiin gallerian päätilaan la-

sillisille ja snakseille. Avajaiset olivat nopeasti ohi, 

sillä oli kiire syömään, yhteiselle suurelle illalli-

selle.  

 

Tilaisuus oli järjestetty kaupungintalon takapi-

halle, seisova pöytä odotti ja taaempana oli esiin-

tymislavat. Saimme nauttia toistemme seurasta, 

mm. klezmer-musiikista ja etenkin hyvästä unka-

rilaisesta ruoasta. Osmo ja Aira pistivät jalalla ko-

reaksi, ja jokunen pari seurasi perästä. Illallisen 

aikana jokainen delegaation pääedustaja piti pie-

nen (jotkut hieman pidemmänkin) esittely- ja kii-

tospuheensa kaupunkiensa puolesta, puheita tul-

kattiin pääasiassa unkariksi. Moni jatkoi vielä pik-

kutunneille Vácin yössä, joka oli lempeän lämmin. 

Lauantaiaamu aloitettiin opastetulla kaupunki- ja 

synagogavierailulla. Kerta moni delegaatio palasi 

lauantain ja sunnuntain aikaan takaisin kotiin, oli 

iltapäivä vapaana nauttia festivaalin antimista: 

herkuista, konserteista, kojuista ja pellavaliinaku-

jasta. Oli paahtavan kuumaa, mutta onneksi pää-

sin myös viilentymään ulkoilmauimalaan. Illalla 

keräännyimme viiniköynnösten alle iltapalalle ja 

tanssimaan. Tutustuin Attilan viehättävään vai-

moon.  

Sunnuntaina oli tarkoituksenani aloittaa päivä 

kuuntelemalla Bachin konserttia, mutta erehdyin 

kirkosta, saman tyyppisiä ja nimisiä on lähistöllä 

useampi, en täysin keskittynyt, ja päädyin seuraa-

maan heidän jumalanpalvelustaan. Ihmettelin 

kyllä onneani, että sain miltei eturivistä paikan, 

mutta että miksei paikalla ollut montaa muuta ja 

miksi he aloittivat jumalanpalveluksella. Edestä 

on noloa lähteä kesken toimituksen pois. Se oli 

silti kauniinääninen. 

Tapasin muut vasta lounaalla joenvarsiravinto-

lasta. Paikalla oli pienempi joukko. Viereeni oli is-

tutettu vanha herra, jonka kanssa pystyin keskus-

telemaan ranskaksi. Hän on ollut ranskankielen 

lehtori. Lounaan jälkeen lähdin tapaamaan ystä-

viäni, jotka olivat tulleet katsomaan näyttely-

ämme. Saavuttuamme gallerialle, huomasimme 

sen jo menneen kiinni ja suu-

rimman osan tauluista jo läh-

teneen. 
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Viimeistä yhteistä lounasta nautittiin Remete-ra-

vintolassa, josta on kaunis näkymä joelle. Kerta 

ystäväni olivat käymässä meidät sijoitettiin ter-

rassille muista erilleen. Heidän lähdettyä palasin 

etsimään jäljelle jääneitä ja törmäsin Finn de-

legációon. Kohta alkaisi japanilaisen Bronze-Dou-

Shin -rokkibändin konsertti. Heillä oli sähköinen 

valtava kannel ja tyttö perinteisen rummun ta-

kana suurin elein rummuttamassa. Täältä voi kat-

soa heidän taltioidun viimeisen esityksen, jossa 

joukko belgialaisia muusikkonuoria tuovat eloa. 

He olivat esiintyneet aiemmin klassisen musiikin 

konsertissa: https://m.you-

tube.com/watch?v=V4i6fPe_zwM&fea-

ture=youtu.be t 

Lopulta muiden mentyä unten maille, lähdin Os-

mon kanssa kulkemaan kohti viimeistä ohjelma-

numeroa nimittäin kaupungin ilotulituksia. Ne rä-

tisivät musiikin tahdissa ja olivat hyvin näyttävät 

ja pitkäkestoiset. Niiden parissa oli hyvä päättää 

neljän päivän ”bakkanaalit” ja palata kotiin mieli 

rikkaampana.  

 

Pormestaria ja varapormestaria tapaamassa 

 

Avajaisissa 

 

 

 

 

Kiitos Suomi-Unkari Seura ja Järvenpään kaupunki 

matkasta. Vapaa-aikoinani tallensin piirtämällä ja 

kuvaamalla näkyjä ja tunnelmia tulevia töitä var-

ten.  

 

Anna-Maija Rissanen 

www.annamaija-rissanen.com 

 

  

https://m.youtube.com/watch?v=V4i6fPe_zwM&feature=youtu.be#_blank
https://m.youtube.com/watch?v=V4i6fPe_zwM&feature=youtu.be#_blank
https://m.youtube.com/watch?v=V4i6fPe_zwM&feature=youtu.be#_blank
http://www.annamaija-rissanen.com/
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VIININVILJELYÄ 
UNKARISSA 
 

Villa Finnlak sijaitsee Badacsonytomaj´n kau-

pungissa tunnetulla Badacsonyn viinialueella 

Balatonin pohjoisrannalla. Viehättävän piha-

piirin omaava vankka basalttikivinen talo saa-

vutti 2013 savupiipun rappauksesta löyty-

neen merkinnän 1923  P.V.  mukaan jo 90 

vuoden iän. Talon omistajat ovat kaikki suo-

malaisia ja sopivat vuosittain hyvässä yhteis-

ymmärryksessä talon vuorokäytöstä. Käyttö-

aika on huhtikuun lopulta jopa lokakuun puo-

liväliin. Sikäli kun omaa käyttöä ei kaikkina ai-

koina ole, taloa vuokrataan myös ulkopuoli-

sille. Lukuisa joukko suomalaisia onkin käyttä-

nyt tilaisuutta hyväkseen ja viettänyt lo-

maansa lapsillekin hyvin soveltuvassa ympä-

ristössä.   

 

Talon vieressä olevassa, alkujaan katolisen 

kirkon omistuksessa olleessa vanhassa viini-

tarhassa on nelisensataa viiniköynnöstä. Suo-

malaisten ostaessa tilan vuonna 1990 tarha 

oli täysin hoitamaton ja sen köynnökset uu-

sittiin kolmessa osassa vuosina 1991-1993. 

Päälajike on vulkaaniseen maaperään hyvin 

sopiva olaszriezling, mutta on myös muitakin 

erityisesti unkarilaisia lajikkeita kuten szásla, 

szürkebarát  ja muskotály. Tarha tuotannon 

määrä vaihtelee suuresti sääolosuhteiden 

mukaan. Vuoden 2015 sato oli noin 360 lit-

raa. Tarhan ja viininvalmistuksen ammatilli-

nen hoito on ammattimiehen Budaí Tiborin 

vastuulla, mutta omistajat osallistuvat työhön 

mahdollisuuksiensa mukaan ja meille vuosien 

varrella kertynyt kokemus hyödynnetään 

tuossa avustustyössä.  

Kasvun ihmettä viinitarhassa voidaan vain ih-

metellä heti tarhan lyhyen ”talvihorroksen” 

jälkeen. Helmikuun lopulla/maaliskuun alussa 

leikataan syksyn sadonkorjuun jäljiltä jääneet 

kuivuneet köynnökset. Tämä on vuotuisen 

kierron ensimmäinen työvaihe. Tähänkin työ-

hön olemme pari kertaa osallistuneet. Tuki-

lankojen varassa olevat köynnökset leikataan 

”miltei kaljuksi” eli yhteen köynnökseen tulee 

kaksi ”käsivartta”, käsittäen kumpikin 6- 8 pa-

rin sentin mittaista kasvun alkua, silmua. Kau-

hulla ajattelemme, että näin leikaten syksyllä 

ei saada satoa korjattavaksi ja huudamme 

mammalle ”Nincs lesz szüret, ei tule sadon-

korjuuta”! Työn opettaja, naapurin Roosa-

täti, Rózsa-néni, nauraa ja toteaa ”igen, igen” 

-  Kyllä, kyllä tulee! Nyt 83-vuotias néni keräsi 

aiemmin nippuihin leikatut kuivat oksat ta-

lonsa keskuslämmitysuunissa poltettavaksi. 

Nyt hänen kuntonsa ei tähän puuhaan enää 

riitä.  

Varhainen kevät puhkoo köynnöksien silmut 

ja väkevä, miltei silmissä näkyvä kasvu alkaa. 

Tarhan köynnökset vaativat kasvukauden ai-

kana tuholaistorjuntoja, köynnösten rivivälejä 

on muokattava ja poistettava rikkaruohot. 

Kesäkuussa on kukinnan jälkeen leikattava lii-

kakasvu jotta voima riit-

täisi rypäleiden tuottami-

seen. Kovin vaatimatto-

mista kukinnoista lähtee 

rypäleiden kasvu.  
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Kesällä pullotetaan edellisen syksyn sato, 

joka on siihen saakka ollut kypsymässä talon 

kellarissa. Tässäkin kohdin ”Puhtaus on puoli 

ruokaa” eli hygienia takaa sadon säilymisen 

vuosiksi. Viininviljely on kuitenkin aina paljolti 

sääolosuhteista riippuvainen. Kuivuus tai liial-

liset sateet erityisesti juuri sadonkorjuun alla 

vaikuttavat sadon laatuun ja määrään, 

voivatpa jopa tuhota koko sadon. 

Elokuussa tarhassa valmistuvat jo varhaiset 

syöntilajikkeet ja syyskuun lopulla koittaa sa-

donkorjuu. Työ vaatii 2-3 työpäivää ja omista-

jat osallistuvat työhön viinimestarin ja hänen 

äitinsä, Rózsa-nénin, johdolla. Talon oma kor-

juulaitteisto puhdistetaan tarkoin ja ”virite-

tään” työtä varten. Rypäleet poimitaan tar-

hassa käsin ja normaalisti rypäleet puriste-

taan kolmeen kertaan. Vasta kolmannen pu-

ristuksen jälkeen viiniin saadaan ”zamat” eli 

luonne, kuten mestarit siellä sanovat. Puris-

tettu rypälemehu siirretään kellariin käymään 

ja eri käsittelyvaiheiden jälkeen viini jää tyn-

nyreihin kypsymään. Työtä johtavalla ja oh-

jaavalla Budaí Tiborilla, Tibillä, on oma iso 

tarhansa muutaman kilometrin päässä. Me 

osallistumme iloiten talkoomiehinä hänenkin 

sadonkorjuuseen, kunhan vain aikataulu an-

taa siihen mahdollisuuden.     

Sadonkorjuussa tärkeä vaihe on tietysti tal-

kooruoka. Niin talkooruokaan kuin aterioihin 

yleensä on saatavilla todella hyviä ja tuoreita 

raaka-aineita. Kananmunat maistuvat kanan-

munilta ja kauppojen näyttävien lihatiskien 

riista- ja muu lihatarjonta on tuoretta ja laa-

dukasta ilman marinadia. Villa Finnlakin lä-

hellä on useita hyviä ravintoloita, mutta yhä 

useammin me suomalaiset haluamme valmis-

taa oman korjuumme ateriat hyvistä materi-

aaleista kotona.  

Viinimestari Tibin sadonkorjuussa ateriaan 

kuuluu aina tarhamme vieressä asuvan 

Rózsa-mamman savustusuunissa talvella pit-

kään kypsynyt savukinkku, tuliset paprikat, 

kotona tehdyt hapankaalituotteet ja tietysti 

myös viini sekä vähän vahvemmatkin juo-

mat... 

Myöhäissyksyllä talo jää talviteloilleen, vuo-

den kierros päättyy alkaakseen taas pian uu-

delleen. Suomen talvessa palataan usein 

muistoissa elettyyn kesään ja ajatukset siirty-

vät helposti jo tulevaan vuoteen. ”Kunhan 

pääsemme sinne, niin…”   

 Osmo Björkman  
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TIETOVISAA YSTÄVYYSSEUROJEN PIKKUJOULUUN 3.12.2015  

1.  Mikä ei kuulu joukkoon ?  

A) Vác  B) Volhov  C) Hvidovre  D) Lörenskog  E) Jõgeva  F) Pasadena  G) Buchholz  H) Täby 

2. Mikä yhdistää seuraavia nimiä; Polina Gagarina ( RUS), Andras Kallay-Saunders (HUN), 

Ann Sophie Song (GER)? 

A. Ovat kaikki käyneet avaruudessa 

B.   Ovat kaikki olleet maansa Euroviisuedustajia 

C.   Ovat kaikki Järvenpään ystävyyskaupunkien kaupunginvaltuutettuja 

 

3. Yhdistä seuraavat suomalaisen kaupungit omiin ystävyyskaupunkeihinsa vetämällä viiva 

oikeiden kaupunkiparien välille.   

A Järvenpää   1 Balatonfüred  

B Kerava  2 Tallinna 

C Tampere  3 Tartto 

D Turku  4 Vladimir 

E Kouvola  5 Rødovre 

F Kotka  6 Pietari 

 

4.  Jääkiekon SM-liigassa pelaa yksi unkarilainen pelaaja – Balász Sebők, jonka seura on 

A. Lukko, Rauma 

B. KalPa, Kuopio 

C. Blues, Espoo 

 

5. Aseta seuraavat Järvenpään ystävyyskaupungit suuruusjärjestykseen väkilukunsa perus-

teella  

A. Buchholz 

B. Täby 

C. Vác 

D. Volhov    

   

6. Mikä yhdistää  Järvenpään ystävyyskaupunkeja ? 

A. Kaikki ovat keskenään ystävyyskaupunkisuhteessa toisiinsa 

B. Jokaisessa on suomalainen koulu 

C. Useat sijaitsevat lähellä maansa pääkaupunkia  

 

 Laati JA.  
Vastaukset: 1.C, 2.B, 3.A5 B4 C3 D6 E1 F2, 4.B, 5.BDAC, 6.C 
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Miksi haluan opiskella unkaria? 
 
Järvenpään Opistossa alkoivat syksyllä 2015 unkarin alkeis- ja jatkoryhmät.  Seuraavassa kerto-
muksia syistä, jotka ovat johtaneet aloittamaan unkarin kielen opiskelun: 
 

”Ymmärtääkseni, mitä ympärilläni tapahtuu Unkarissa ollessani. Merkit, kyltit, opas-
teet, ohjeet jne + asiointi, kommunikointi.” 
 

”Olemme osakkaina pienessä viinituvassa Tokaijin alueella. Olisi mukava osata puhua 
paikallisten ihmisten kanssa, erityisesti pehtorimme, joka ei osaa muita kieliä. Hän on sangen pu-
helias ja tuntuu kuvittelevan, että ymmärrämme häntä, kun nyökkäilemme ystävällisesti sopivissa 
väleissä. hänen vaimonsa käyttää sanakirjaa seurustellessamme, mutta vaivalloista on sekin. Olisi 
mukavaa yllättää heidät edes muutamalla sanalla.” 
 

”Käyn siellä usein ja olisi mukava osata muutamia lauseita ja sanoja.” 
 

”Aloitin opiskelemaan unkaria siksi, että rakastan kieliä ja unkari kuulosti hyvältä 
vaihtoehdolta. Suomen sukulaiskielenä en olettanut sen olevan kovin vaikeaa. Vaikka unkari ei 
maailman mittakaavassa ole kovin suuri kieli, niin saattaa sitä tarvita jossakin. Onhan se aina kiva 
esim. reissussa osata vaihtaa muutama sana paikallisella kielellä.” 
 

”Olen aina ollut kiinnostunut uusien kielten oppimisesta. Aiemmin olen opiskellut lä-
hinnä indoeurooppalaisia ja germaanisia laajemmin käytettyjä kieliä, kuten ranskaa, saksaa ja ita-
liaa. Nyt haluan kuitenkin uusia haasteita kieltenopiskeluuni aloittamalla unkarin kielen opettele-
misen. Minua kiehtovat myös muut suomen sukulaiskielet ja haluankin tulevaisuudessa oppia 
myös mm. viroa ja saamea. Toivon, etten heti lannistu uuden sanaston ja uudenlaisen kieliopin 
kanssa ja että opiskelen unkaria vielä pitkään!” 
 

”Kiinnostukseni Unkariin palautuu aikaan, jolloin olin 11-vuotias viidesluokkalainen. 
Ystävälläni oli Unkarissa kirjekaveri, jota hän kävi myös äitinsä kanssa tapaamassa Budapestissa. 
Olin hiukan kade tästä vaikka harrastin itsekin runsaasti kansainvälistä kirjeenvaihtoa. Mutta 
elämä on ihmeellistä; vuotta myöhemmin vanhempani päättivät, että teemme bussimatkan keski-
Eurooppaan. Yksi viidestä maasta, jossa vierailimme, oli Unkari. Olin todella innokas näkemän mil-
lainen maa se oikein oli. Kun tulimme rajalle, huomasin ensiksi valtavat auringonkukkapellot. Toi-
nen asia mihin kiinnitin huomiota, olivat katukilvet, ne olivat vaaleansiniset, melkein kuin Suo-
messa. Tuli jotenkin kotoinen olo, vaikka kieli olin vieras. 
Kiinnostukseni Unkariin säilyi, mutta vasta muutama vuosi siten sain raahattua itseni unkarin al-
keiskurssille. En oikein oppinut kunnolla, koska unkari on vaikea kieli. Jätin kurssin kesken. Nyt syk-
syllä alkoi kotikaupungissani unkarin alkeet ja ilmoittauduin uudelleen. Kolme tuntia on nyt ta-
kana, opinnot jaksavat kiinnostaa ja opettaja on hyvä. Olen myös perehtynyt Unkarin kulttuuriin 
muutenkin, olen yrittänyt suomennella helppoja(?) tekstejä esim. lastenkirjoista ja kuunnellut un-
karilaista musiikkia. Tällainen tausta siis on minun unkarin opiskelullani!” 
 

”Olemme kulkeneet Unkarissa vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin 
emme siellä olleet koskaan käyneet. Kun sinne menimme, oli ilma ihanan kaunis 
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ja lämmin, pikku viinitarhat hedelmäpuineen olivat kuin paratiisissa olisi ollut. Kaikkialla oli siistiä 
ja pikkukylätkin oli huolella hoidetut. 
Ihmiset koimme ystävällisiksi. Tuntui, että varsinkin unkarilainen heti ymmärtää suomalaisen ja 
unkarilaisen välisen kieliyhtenevälisyyden. Hankimme Unkarista vuonna 2012 pienen viinitarhan, 
jossa oli pieni savesta ja tiilestä tehty talo. 
Olemme tehneet useita matkoja Unkariin. Yleensä aika on kulunut rakennustöiden lomassa, viini-
tarhoja hoitaessa sekä hedelmiä poimiessa. Koska kieli kuulosti valtavan vaikealta, päätimme, että 
unkarin kieltä meidän on pakko oppia. Viime vuoden alkeiskurssi peruutettiin liian vähäsen oppi-
lasmäärän vuoksi. Tänä vuonna onneksemme kurssi pystyttiin järjestämään. Edelleen kieli vaikut-
taa valtavan vaikealta, mutta pikku hiljaa opimme joitakin asioita kielestä. Toivomme, että jonakin 
päivän pystyisimme edes hiukan kommunikoimaan maan omalla kielellä.” 
 

”Kaikki alkoi vuoden 2010 syksyllä, kun vaimoni sai houkuteltua lähtemään ensim-
mäisen kerran Budapestiin. Lähtöpäätöksen hyväksyminen oli minulle erittäin vaikeaa. Tosin nyt 
olen todella hyvilläni, että suostuin. Olin hyvin ennakkoluuloinen. Ensimmäisen päivän jälkeen olin 
ihastunut Budapestiin niin ”pahasti”, että sinne on päästävä uudestaan ja uudestaan…! Ja jossain 
vaiheessa virisi myös ajatus sinne muuttamisesta sitten, kun työvelvoite Suomessa on täytetty. Ei 
ehkä koko vuodeksi, mutta keväät ja syksyt voisin asua Unkarissa… Ja tänä syksynä huomasin Jär-
venpään Opiston kirjasessa: ”Unkarin alkeet” ja eikun ilmoittautumaan. Vaikealta tuntuu aivan vie-
raan kielen opiskelu, mutta eiköhän tämä tästä suttaannu…” 
 

”Unkari on kiinnostanut minua sekä maana että kielenä pienestä asti. Isäni oli käynyt 
Unkarissa jo 1930-luvulla teekarina ollessaan Puolassa harjoittelijana ja hän oli opiskellut kieltä ja 
oli käsittääkseni myöhemmin mukana myös Unkarin ystävien seurassa. Myös äitini, joka oli amma-
tiltaan kielenkääntäjä, oli jonkin verran tutustunut unkarin kieleen ja meillä puhuttiin kotona Un-
karista, esimerkiksi vuoden 1956 kansanousun yhteydessä. 
Oppikoulussa luin ruotsin, pitkän englannin ja lyhyen saksan (5 viikkotuntia). Sen jälkeen en ole 
opiskellut näitä kieliä järjestelmällisesti, mutta olen käyttänyt ruotsia ja englantia aika paljon töis-
säni. Olen siinä sivussa tutustunut jonkin verran myös ranskan ja venäjän alkeisiin. Neljä vuotta sit-
ten aloin opiskella viroa työväenopistossa, kun olin todennut ”läheisen sukulaiskielen” niin ou-
doksi, että sen ymmärtämiseksi oli ruvettava opiskelemaan kunnolla. Seuraavana vuonna aloitin 
siellä myös kiinan, jota luin kaksi vuotta. Järvenpäässä ei kiinan jatkokurssia järjestynyt, joten kiina 
on jäänyt vain omatoimisuuden varaan. 
Viron opiskelu avarsi yllättäen myös oman äidinkielen ymmärtämistä ja niinpä päätin perehtyä 
myös toiseen suomalais-ugrilaiseen kieleen eli unkariin, kun sen opetusta oli tarjolla. Mitään konk-
reettisempaa tavoitetta, kuten loma-asumista Unkarissa tai ammatillista toimintaa minulla ei ole 
mielessä, kuten ei viron tai kiinankaan kohdalla. 
Olen käynyt Unkarissa Budapestissä 1980 lomamatkalla ja toisen kerran 2002 Balatonfüredissä, 
missä poikamme osallistui juniorien MM-purjehduskilpailuihin. Näitä matkoja varten tutustuin hiu-
kan kielen alkeisiin ja siitä olen nyt jatkanut.” 
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KAALIPATA  (unkarilainen resepti) 

4 hengelle 

800 g hapankaalia 
500 g sianlihaa  
2 rkl auringonkukkaöljyä 
1 keskikokoinen sipuli 
2 tl punaista paprikajauhetta 
( 1 chilipaprika ) 
2 kpl laakerinlehtiä 
noin 8 kpl mustapippuria 
1 rkl suola 
vettä 
kermaviiliä tarjoiluun 
 

Leikkaa liha noin 2x2 cm kuutioksi. Hienonna sipuli ja ruskista hieman öljyssä padassa. Ota 

pata pois liedeltä ja sekoita sinne hetken kuluttua paprikajauhe. Laita pata liedelle, lisää liha-

kuutiot, joita paistetaan sen verran, että liha vähän ruskistuu. Lisää pataan mausteet ja ha-

pankaali sekä vettä niin paljon, että pinta nousee aineiden yli. Keitä pataa miedolla lämmöllä 

noin tunnin verran. Lisää kermaviili valmiiseen pataan tai suoraan lautaselle. Syö vaalean lei-

vän kanssa! 

 Hyvää ruokahalua!   
 

Éva Elsö 

  Kuva PR 
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Ja jälkiruoaksi maistuu linnunmaitoa ja/tai luumuja: 

 

Makuja Unkarista (toim. Tuija Lindqvist) 
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 Kuva OB 
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015  
 

Järvenpään Suomi-Unkari Seuran toimintavuosi 2015 toteutui edellisvuotta rauhallisemmin, 

mutta kuitenkin erilaisten tapahtumien merkeissä. Vuosi oli Suomi-Unkari Seuran 65-vuotis-

juhlavuosi. Keravan osastosta siirtyi jäseniä Järvenpään osastoon ja heidän joukostaan täy-

dennettiin myös hallituksen kokoonpanoa. 

VUOSIKOKOUS pidettiin 16.3.2015 Järvenpää-talolla. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Heli Alaja. Hallituksen jäseniksi vuodelle 

2015 valittiin Osmo Björkman (varapuheenjohtaja), Jari Ahola, Éva Elsö (emäntä), Mirja For-

sell (rahastonhoitaja), Kirsti Kutvonen, Merja Lehtonen (sihteeri), Tuula Pulkkinen ja Liisa Vi-

ras ja Marita Virkki  sekä uusina Heikki Ahtiainen ja Pekka Rokka.  

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pirjo Nurmisto sekä varalle Jaakko Mäkelä. 

Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa (9/2, 16/2, 28/4, 26/8, 8/9, 30/11).  
 

Varsinaisia jäsenkirjeitä lähetettiin kauden aikana kaksi. 
Tilaisuuksista on tiedotettu varsinkin sähköpostilla ja omalla kotisivulla sekä paikallislehtien 

yhdistys- ja tapahtumapalstoilla. Osaston Facebook-sivu on ollut vähäisessä käytössä. 

Vuonna 2015 yhdistykseen on kuulunut 86 jäsentä ja 1 vapaajäsen, joista 78 maksanutta. 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

13.1.2015 osaston edustajat olivat mukana Keravalla palaverissa, jossa käsiteltiin Keravan 

osaston tulevaisuutta, mihin liittyen 

26.2.2015 Heli Alaja oli kertomassa Keravan osaston vuosikokouksessa Järvenpään osas-

ton toiminnasta. 

16.3.2015 vuosikokous pidettiin Järvenpää-talon kokoustilassa.  

21. – 28.3.2015 järjestettiin perinteinen kulttuurimatka Budapestiin. Matkanjohtajana toimi 

Jaakko Kuusela apunaan Heli Alaja. Osallistujia oli 25. 

7.4.2015 yhteistyöpalaverissa Hyvinkäällä olivat Heli Alaja ja Osmo Björkman. 

25.4.2015 edustajakokouksessa Helsingissä osastoa edustivat Heli Alaja varsinaisena ja 

Merja Lehtonen varaedustajana.  

9.5.2015 Järvenpää-päivänä osastolla oli kävelykadulla oma esittelypöytä Tuusulanjärven 

Saksa-seuran teltassa. 

Heinäkuun lopulla osasto osallistuivat Váci Világi Vigalomiin Heli Alaja, Osmo 

ja Aira Björkman sekä Vácin kaupungin kutsumana Järvenpään edustajana tai-

demaalari Anna-Maija Rissanen. 



23 
 

 

12.10.2015 osaston hallitus kokoontui kohottamaan Suomi-Unkari Seuran 65-juhlavuoden 

kunniaksi maljan Osmo Björkmanin kotona. 

24.10.2015 seuran neuvottelupäiville Helsingissä osallistuivat Heli Alaja ja Merja Lehtonen. 

27.10.2015 professori Martti Turtola luennoi Järvenpää-talolla kuvanveistäjä ja konsuli 

Yrjö Liipolasta. Mielenkiintoista esitelmää oli kuulemassa n. 30 henkilöä. 

23.11.2016 keskusseurassa neuvottelu Keravan osaston liittymisestä Järvenpään osastoon. 

Mukana olivat keskusseurasta toiminnanjohtaja Marjatta Manni-Hämäläinen ja Merja Viita-

nen, Keravan osastosta Eero Nurmi ja Järvenpäästä Heli Alaja ja Osmo Björkman. 

3.12.2015 järjestimme ystävyysyhdistysten pikkujoulun Kahvila Tyynissä. Osallistujia oli yh-

teensä 27. 

9. - 12.12.2015 Heli Alaja ja Osmo Björkman kävivät kutsuttuina Budapestissa ja Vácissa 

kuuntelemassa professori Martti Turtolan luennot ja suurlähetystön vastaanotolla. 

MUISTAMISET 
Anna-Maija Rissaselle myönnettiin 100 euron avustus osallistumisesta Váci Világi Vigalomin 

taidenäyttelyyn. 

Vácin pormestarin virkailijalle Szilvia Bodzsasnélle luovutettiin muistolahja toimimisesta usei-

den vuosien ajan Järvenpään ja Vácin yhteistoiminnassa. 

30.11.2015 luovutettiin Heikki Ahtiaiselle Suomi-Unkari Seuran myöntämä hopeinen ansio-

merkki. 

Marraskuun lopussa tuli suru-uutinen, jossa kerrottiin kaupunkineuvos Kaarle Salmivuoren 

menehtyneen vaikeaan sairauteen. Kaarle Salmivuori oli osastomme perustajajäsen Järven-

pään kaupungin edustajana. Hän toimi varapuheenjohtajana vv. 1977-1982. Hän oli mukana 

aktiivisesti luomassa ystävyyskuntasuhdetta Vácin kaupunkiin, mikä sitten vahvistettiin v 

1984. Seuran adressi toimitettiin omaisille. 

MUUTA UNKARI-TOIMINTAA JÄRVENPÄÄSSÄ 

29.4.2015 esitettiin osaston ehdotuksesta Kunnankinossa unkarilainen palkittu elokuva 

White God. 

Huhtikuussa ja elokuussa seurakunnan ryhmät vierailivat Vácissa ja osallistuivat Vácin seu-

rakunnan matkalle Romaniaan ja Serbiaan. 

Suomalais-unkarilaiselle kielikurssille heinäkuussa Zalaegerszégissa osallistuivat Heli Alaja, 

Aira Björkman ja Marjaana Nevala. 

Tammikuussa 2015 Järvenpään Opistossa jatkui syksyllä alkanut Unkarin jatkoryhmä opet-

tajana Heli Alaja. 

Syyskuussa 2015 Järvenpään Opistossa jatkui Unkarin jatkoryhmä opettajana 

Heli Alaja. Ryhmässä oli 12 opiskelijaa. Syksyllä aloitti myös uusi alkeisryhmä, 

jossa aloitti peräti 19 opiskelijaa opettajana Heli Alaja. 
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Järvenpään Suomi-Unkari Seura ry:n 
 

sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS 
 

pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 19.00 
Kansakoulunkatu 1:ssä. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 

Kahvitarjoilu                 Tervetuloa! 
Hallitus 

-------------------------------------------- 
 

Tulevia syksyn tapahtumia mm. 30.10.2016 yhteinen tilaisuus Keravan Viro-seu-
ran kanssa ja syyskuussa Suomi-Unkari Seuran puheenjohtajan Irmeli Kniivilän 

vierailu. 
 

 

 

 

 
Vác. Kuva ML 


