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   JÄSENTIEDOTE 3/2014 

     Lokakuu 2014 

     

Hei, hyvät ystävät 

Ja hyvää alkanutta syksyä jokaiselle. Kauniin kesän jälkeen on taas mukavaa aloittaa uusi lukuvuosi myös seuramme 

osalta. 

Aluksi muutama sana kuitenkin 14.-20.9. toteutuneesta Unkarin matkastamme. Matkan kohteina olivat Pécs ihan 

Unkarin eteläosassa, Vaittisen pariskunnan viinitila sieltä noin tunnin ajomatkan päässä Balatonin suuntaan ja 

viimeisenä kohteena ystävyyskaupunkimme Balatonfüred.  

Varmasti meille jokaiselle Pécs oli oikein miellyttävä kokemus ja useimmille ihan uusi tuttavuus. Tässä Unkarin 

kolmanneksi suurimmassa kaupungissa riitti näkemistä: historiaa, kauniita rakennuksia, ihania maisemia jne. Meillä 

oli myös suuri ilo saada oppaaksemme Katalin Mark, meille tuttu jo täältä Kouvolasta. Katalin yhdessä Markkunsa 

kanssa oli suunnitellut meille aivan ihastuttavan ohjelman, johon kuului myös retki Villányin kuuluisaan viinikylään. 

Kiitokset vielä János Müllerille suuresta avusta Pécsin majoituksen järjestämisestä. Hotellimme oli kodikas ja hyvin 

edullinen. 

Tuhannet kiitokset myös Helena ja Arvi Vaittiselle vieraanvaraisuudesta heidän viinitilallaan. Tilan tuotteita saamme 

nauttia taas marraskuisessa Unkarilaisen ruoan ja viinin illassa. 

Vierailu ystävyyskaupungissamme Balatonfüredissä kruunasi matkamme. Meille oli jälleen järjestetty hieno ohjelma 

kaikille kolmelle päivälle. Piipahdimme jopa Slovakian puolella Komarom/Komarno retkellämme. Koko matkamme 

huipentui viimeisen illan upeaan juhlaan Margareta hotellissa, jolloin juhlimme Balatonfüredin ystävyysseuran 25-

vuotistaivalta. Siihen juhlaan oli todella panostettu niin ohjelman kuin tarjoilunkin suhteen!  

Budapest jäi tällä matkallamme hyvin pieneen rooliin; pysähdyimme siellä vain noin neljä tuntia, jonka jälkeen oli 

aika siirtyä lentokentälle. Kotimatkalla kertasimme vielä niitä ihania elämyksiä, joita tämäkin matka, ja erityisesti 

unkarilaiset ystävämme, jälleen meille tarjosivat. 

Seuraava askel Balatonfüredin ja Kouvolan ystävyysseurojen toiminnassa on heidän vierailunsa täällä ensi kesäkuun 

alkupuolella. Se on meille varsin suuri ponnistus, mutta siitä kyllä selviämme, kunhan vain löydämme riittävästi 

majoittajia. Pyydänkin siis, että voisitte jo nyt varautua esim. parin unkarilaisen majoittamiseen 3-4 yöksi. Varsinaisen 

ohjelman suhteen meillä ei varmastikaan tule ongelmia, koska kohteitahan meilläkin riittää. 

Sihteerimme Merja kertaa tässä kirjeessä lähiajan ohjelman, johon toivottavasti runsaslukuisesti osallistumme.  

     Syysterveisin Pekka Ainali, pj. 

 

1. Unkari tänään -ilta Kouvolan keskuskirjastossa keskiviikkona 29.10. klo 18 

 Meillä on tänäkin syksynä mahdollisuus kuulla ajankohtaisia kuulumisia Unkarista. Tällä kertaa Unkarin 

 hallituksen näkövinkkelistä, sillä tilaisuuteen saapuu esitelmöimään Unkarin suurlähetystöstä 

 lähetystöneuvos Gÿorgy Urkuti.  Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella 

 lähetystöneuvoksen kanssa. Tilaisuudessa kuullaan lisäksi unkarilaista musiikkia. 

 Kirjasto panee esille lainattavaa unkarilaista kirjallisuutta ja musiikkia. Jaossa on Suomi-Unkari -lehteä. 

 Olet sydämellisesti tervetullut! Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, joten kutsu ystävät ja tuttavat 

 mukaan. 
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2. Ruoka- ja viini-ilta Kartano Koskenrannassa Voikkaalla pe 21.11. klo 18-21 

 Tänä syksynä suosittua, perinteistä ruoka- ja viini-iltaa vietetään Kartano Koskenrannassa Voikkaalla  

 (Mattila) perjantaina 21.11. alkaen klo 18.  Osoite on Vessarinmäentie 53, 45910 Voikkaa.   

 Lisätietoja : http://www.kartanokoskenranta.fi/kartanokoskenranta/   

 Puhelinluettelon kartta Kouvola /Voikkaa), sivu 33, ruutu A 4 

 Meille on tarjolla unkarilaiseen tapaan valmistettuja herkkuja ja Vaittisen viinitilalta Unkarista tuotettuja 

 viinejä.  Ruokalistalla on sellerinen sosekeitto Zellerkrémleves, paprikainen lampaanlihahöystö Pörkölt  ja 

 pustan perunat Hortobágyi krumpli, pähkinätäytteiset ohukaiset suklaakastikkeella Gundel palacsinta & 

 Csokoládémártás. Ruokajuomana unkarilaiset valko- ja punaviini sekä vesi. 

 Illan viihdeohjelma koostuu unkarilaisesta musiikista ja tanssista. Esiintyjinä on mm. unkarilaisia nuoria. 

 Unkarin matkalaiset kertovat kuvien kera syyskuun ystävyysvierailusta. Luonnollisesti meillä on myös 

 arpajaiset, joihin osallistujat voivat tuoda palkintoja. 

 Yhdistys vastaa osasta kustannuksia, joten illan osallistumismaksu on vain 30 euroa/ henkilö. Summa 

 maksetaan käteisellä paikan päällä. 

 Tilaisuuteen järjestetään halukkaille Kouvolan ja Kuusankosken keskustasta yhteiskuljetus. Edestakaisen 

 kuljetuksen hinta määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan, ja on 10-20 euroa/henkilö 

 Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään 13.11.2014 taloudenhoitajalle: anja.sulku@pp.inet.fi 

 tai  puh. 040 719 4147.  Kerro samalla mahdollinen erityisruokavalio ja osallistuminen kuljetukseen. 

 Tervetuloa iloiseen illanviettoon mukavassa seurassa! 

 

3. Uutta unkarilaista kirjallisuutta  

 Attila Csernok: Katkennut silta –Unkarin unohdettu historia (2014 Into Kustannus Oy, suomentanut Juha 

 Suoristi) 

 Unkarissa usein käyneenä ja kieltäkin vähän osaavana ei ole voinut olla törmäämättä Trianonin  

 rauhansopimuksen unkarilaisiin jättämään traumaan. Toinen merkittävä tapahtuma, joka näkyy edelleen, 

 liittyy vuoteen 1956. Aika on muuttanut niistä esitettyjä ”totuuksia”. Molemmat sekä 1960-luvun 

 ”gulassikommunismi”  saavat Attila Csernokin kirjassa uusia kiinnostavia ulottuvuuksia. Kirjoittajan mukaan 

 kirja on teos politiikasta, historiasta ja hänen omasta elämästään. Kirja oli Unkarissa ilmestyessään 

 myyntimenestys, mutta sai myös kovasti kritiikkiä. Csernok on 76-vuotias talousmies, joka on jo pitkään asunut 

 Brasiliassa, ehkäpä osittain myös siitä syystä.  Erään suomalaisen historianharrastajan mukaan kirja ei avaudu, 

 jos ei ole perillä Unkarin historiasta. Suomentaja on kuitenkin saatesanoissaan avannut sitäkin puolta, joten 

 suosittelen kaikille, joita Unkarin lähiajan historia kiinnostaa.  (Kirjan luki ja arvioi Sirkka Uusipaikka.) 

 

Yhdistyksen 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 

 

 Syysterveisin ja tapaamisiin kirjastossa    Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 


