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   JÄSENTIEDOTE 2/2014 

     Toukokuu 2014 

     

Hyvä Unkarin ystävä 

Kesänkorvalla sitä taas ollaan. Vuodet tuntuvat vierivän sitä nopeammin, mitä vanhemmaksi tulen.  

Tuleva kesänä tapahtuu omalla kohdallani varsin paljon, ainakin Unkarin yhteyksiin liittyen. Käyn tulevana kesänä 

pari kertaa pustan mailla. Kesäkuun alussa Sonus-kuoron kanssa ja sitten syyskuussa seuramme matkalla. Itselleni 

matkan ensimmäinen kohde Pécs on uusi tuttavuus, jota odotan suurella mielenkiinnolla. 

Tapaamisten vastavuoroisuus toteutuu siten, että pitkäaikaiset ystävämme Budapestista Agnes ja István poikineen 

vierailevat luonamme heinäkuun lopulla. Jo sitä aikaisemmin budapestilainen historian opiskelija László poikkeaa 

täällä Pietarin ja Tallinnan visiitin jatkoksi. László on tullut tutuksi Budavárin ystävyysseurakunnan nuorena aktiivina. 

He kaikki ovat tervetulleita vieraita. Ehkä teillä muillakin on erilaisia yhteyksiä Unkariin alkavan suvena. Niistä olisi 

hauska kuulla tai lukea myöhemmin vaikkapa tässä jäsenkirjeessä. 

Merja kertoo seuraavassa yksityiskohtaisesti tulevasta toiminnastamme. Siihen liittyen ihan äskettäin tullut 

ilouutinen on, että saamme lokakuiseen jäseniltaamme Kouvolan kirjastolle vieraaksi Unkarin Suomen 

suurlähettilään! Jo nyt on syytä laittaa allakkaan tuo ke 29.10. Illan ohjelmaan palaamme luonnollisesti tarkemmin 

seuraavassa kirjeessämme syksyllä. 

Seuramme puolesta toivotan iloista kevättä ja lämmintä kesää kaikille, tapaamisiin pienoisrautatiemuseossa. 

Pj  Pekka Ainali 

1. Jäsenilta Kouvolan Pienoisrautatiemuseossa tiistaina 20.5. klo 18 - ilmoittaudu mukaan 

 Kevään jäsenilta pidetään Kouvolan Pienoisrautatiemuseossa ja kahvila Onkapannussa, osoite 

 Asematie 2. Kouvolalaiset tuntevat rakennuksen myös vanhana aseman kouluna. Sisäpihalle, jossa 

 rakennus on, mennään Vaitisen laukkuliikkeen editse. Illan ohjelmassa on tutustuminen 

 pienoisrautatiemuseoon, kuulumisia Balatonfüredistä ja syksyn Unkarin matkasta, kahvittelua sekä 

 musisointia. Osallistumismaksu on 5 euroa, johon sisältyy sisäänpääsy museoon sekä kahvit. 

 Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joten kerro mukaan tulostasi sihteerille viim. 15.5.  

 merja.rossi@hotmail.fi tai tekstiviestillä/soittaen 0400 986 954. 

2. Ystävyysmatka Unkariin  syyskuussa  - vielä voi ilmoittautua mukaan 

 Syyskuussa 14.-20.9. toteutetaan ystävyysmatka Unkariin. Tällä kertaa matka suuntautuu 

 laajemmalle alueelle kuin Balatonfürediin, sillä vietämme ensin muutaman päivän Pécsissä. 

  

 Ohjelma alustavasti: 

 Su 14.9. Finnairin lento  klo 9.30 -10.50 Budapestiin, josta suoraan bussilla Pécsiin, majoittuminen 

 keskustassa olevaan hotelliin. Majoitukseen kuuluvat aamupalat ja päivälliset. 

 Ma 15.9. - ti 16.9. tutustumista Pécsiin kaupunkiin ja ympäristöön Katalin Markin johdolla ja 

 omatoimisesti. 

      " Etelä-Unkarissa sijaitseva Pécs on monipuolinen vierailupaikka. Yli 1000 vuotta historiaa on tuo  

         Pécsiin paljon merkittävää nähtävää, ja sen välimerellinen ilmapiiri antaa kaupungille     

         omalaatuista eksotiikkaa. Pécsin kaupunki on ymmärrettävistä syistä täynnä merkkejä vanhoista   
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         ajoista ja  valloittajista, ja jopa sen pääaukio kertoo värikkäästä historiasta. Erikoisesti nimetty  

        ”moskeija-  kirkko” eli Mecset Templom oli turkkilaisten rakentama, mutta moskeijalla ei ole  

         minareettia ja sen on ollut kristillisten kirkkona jo vuosisatojen ajan. " Lähde: www.ellit.fi 

 Ke 17.9. matka Balatonfürediin bussilla, matkalla tutustuminen Vaittisen viinitilaan Szekszárdissa 

 To 18.9. - pe 19.9. Balatonfüredissä ystävyysseuran vieraina, majoittuminen joko perheissä tai 

 valinnaisesti hotellissa. Retki- yms. ohjelmaa. 

 La 20.9. aamulla Budapestiin, jossa aikaa tutustua kaupunkiin, lento klo 19.15-22.35 Helsinkiin.  

   

 Matkan hinta tulee olemaan noin 700 euroa, ja se sisältää lennot ja muut kuljetukset, majoittumisen 

 hotellissa Pécsissä aamupaloineen ja päivällisineen, vierailun viinitilalle sekä Balatonfüredissä 

 ystävyysseuran järjestämän ohjelman. Balatonfüredissä hotellissa majoittuville lisäksi huonehinta noin 

 40-50 euroa/yö. 

  

 Matkalle lähtijöitä on nyt koossa parikymmentä. Vielä mahtuu joukkoon! Voit kertoa matkasta myös 

 ystäville ja tutuille, jotka ovat kiinnostuneita Unkarista . Ota yhteys puheenjohtaja Pekka Ainaliin tai 

 sihteeri Merja Rossiin toukokuun aikana. Yhteystiedot alla. 

 

3. Syksyn 2014 tapahtumat 

 Lokakuussa 29.10. pidämme Kouvolan keskustan kirjastossa yleisölle avoimen Unkari tänään -illan, 

 johon tulee luennoitsija Unkarin suurlähetystöstä. Hän tulee kertomaan Unkarin nykypäivästä ja 

 vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin. Syksyn kirjeessä kerrotaan tapahtuman ajankohta.  

 Ruoka- ja viini-iltaa vietetään Voikkaalla Kartano Koskenrannassa perjantaina 21.11.2014 alkaen  

 klo 18. Pöytään katetaan jälleen unkarilaisia herkkuja ja Vaittisen viinitilalta tuotetaan  Unkarissa 

 valmistettua viiniä. Varaa jo aika kalenteriin. Lisää tietoa tulee syksyn jäsenkirjeessä. 

4. Kouvolan Suomi-Unkari Seuralla omat nettisivut 

 Yhdistyksellämme on nettisivut Suomi-Unkari Seuran sivujen yhteydessä. Tiedotamme sivuilla 

 ajankohtaisista tapahtumistamme ja sieltä löytyvät myös jäsentiedotteet. Osoite sivuille on 

 http://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/kouvola 

5. Sähköpostiosoite  

 Jos saat jäsentiedotteen kirjepostina ja sinulla on sähköpostiosoite, ole hyvä ja ilmoita se sihteerille. 

 Saat kirjeen nopeammin, ja seura säästää työtä ja rahaa. 

6. Huumoria Unkarista - unkariksi ja suomeksi 

  Hirdetés egy kutyás újság egyik oldalán: "Kutya eladó. Nem válogatós, megeszik mindent. Szereti a  

  gyerekeket." 

  Ilmoitus koiralehden sivulla: ”Koira myytävänä. Ei valikoiva, syö kaiken. Pitää lapsista” 

 

7. Yhteystietoja 

 Pekka Ainali, puheenjohtaja, pekka.ainali@kolumbus.fi, puh. 040 567 8646 

 Sirkka Uusipaikka, varapuheenjohtaja, sirkka.uusipaikka@wippies.fi, puh. 045 6710 814 

 Merja Rossi, sihteeri, merja.rossi@hotmail.fi, puh. 0400 986 954 

 

Kevätterveisin ja tapaamisiin Pienoisrautatiemuseossa    Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 


