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   JÄSENTIEDOTE 3/2015 

     Lokakuu 2015 

 

Rakkaat Unkarin ystävät, Suomi-Unkari-seuran jäsenet 

Lehtien kellastuessa syksyn merkiksi on taas aika seuramme jäsenkirjeen. 

Maailma myllertää ympärillämme aika rajulla tavalla. Tuntuu siltä, että sitten kevään ja viimeisten tapaamisten 

kesäkuun alussa on tapahtunut taas enemmän kuin useimmiten koko vuonna. Muutamien seuralaisten kanssa 

jutellessa olemme todenneet, että nyt sitä todellista ystävyyttä tarvitaan myös Unkariin päin. Itsekin myönnän, että 

olen monesti seurannut hämmentyneenä veljeskansamme nykyisen hallinnon toimenpiteitä asioiden hoidossa,  

viimeksi pakolaisasiassa. On vaikeaa ymmärtää esimerkiksi sitä, että Euroopassa tarvitaan jälleen raja-aitoja. Berliinin 

muurin murtumisesta tuli juuri äsken neljännesvuosisata täyteen, mutta näyttää siltä, että historia toistaa itseään. 

On hyvä, että seuramme piirissä ja lehdessä käydään avointa keskustelua näistä kipeistäkin asioista.  Muistetaan 

toisaalta myös se tosiasia, että kansojen kauttakulkumaana Unkari joutuu kantamaan pakolaisasioissa erittäin suuren 

kuorman. Toisaalta, myös meillä keskustelu tässä asia jakaa vahvasti mielipiteitä. Kuitenkin juuri nyt on tärkeää vaalia 

suhteita erityisesti unkarilaisiin ystäviimme. 

Vakavasta alkupuheenvuorostani huolimatta tämänhetkiseen elämään kuuluu paljon myönteisiäkin asioita. 

Seuramme osalta yksi sellainen on perinteinen unkarilaisen ruuan ja viinin ilta muutaman viikon kuluttua.  

Yksityiskohdat siitä löydät sihteerin tapahtumapalstalta.  

Toivon kaikille seuran jäsenille virkeää syksyä. Tavataan Tuulensuojassa hyvän aterian, Arvin viinien ja Unkarin 

ystävien seurassa. 

T. puheenjohtaja Pekka 

1. Unkarilainen ruoka- ja viini-ilta perjantaina 13.11.2015 klo 18-21 Tuulensuojassa 

 Tänä syksynä kokoonnumme unkarilaisen ruuan ja viinin äärelle perjantai-iltana 13.11. alkaen klo 18 

 Tuulensuojaan Kouvolan keskustaan, osoite Hallituskatu 9.  

 Tarjolla on jälleen kolmen ruokalajin illallinen alkumaljoineen ja Unkarista tuotuine viineineen.  

 Juhlimme samalla Suomi-Unkari Seuran 65-vuotisjuhlaa. Ohjelmassa on tuttuun tapaan musiikkia, 

 kuulumisia Unkarista ja Suomi-Unkari Seurasta sekä arpajaiset. Aikaa jää myös rupattelulle ja kuulumisten 

 vaihdolle. Mukavaa, jos taas saamme osallistujilta arpajaisvoittoja. 

 Osallistumismaksu on 30 euroa/henkilö. Jäsenet perheenjäsenineen ovat tervetulleita. 
  
 HUOM!  Ilmoittautumiset etukäteen Merjalle viikkoa ennen tapahtumaa, viimeistään 7.11.  
 Yhteystiedot kirjeen lopussa.  
   

2. Réka Király`in lastenkirjakuvituksia - näyttely Kuusankosken kirjastossa 26.10.-6.11. 

 
   Suomi-Unkari Seuran 65-vuotisjuhlavuoden merkeissä on Kuusankosken kirjaston näyttelytilassa 

 unkarilaissyntyisen graafisen suunnittelijan ja kuvittajan näyttely nimeltään ”Yksi, kaksi, monta kuvaa”.  

  

 Taiteilijan nimi on Réka Király, ja näyttelyn materiaali koostuu seuraavien kirjojen kuvituksista: 

 Lunta sataa, Lupo! (WSOY), kirja saanut Vuoden Kauneimmat Kirjat -palkinnon vuonna 2012; 
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 Topin nokinenäpäivä (WSOY), kirja on saanut The White Ravens 2015 - tunnuksen;  

 Pieni Suuri Tarina Huomisesta (WSOY), kirja on myyty käännettäväksi portugaliksi, kiinaksi ja puolaksi;  

 Yksi vielä (Etana Editions), kirja saanut Vuoden Kauneimmat Kirjat -palkinnon vuonna 2015. 

 

Réka Király on graafinen suunnittelija ja kuvittaja, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on 

valmistunut Taiteen maisteriksi Unkarin kuvataideakatemiasta sekä Aaltoyliopistosta. Király  on 

työskennellyt lastenkulttuurin parissa vuodesta 2005: hän on kirjoittanut ja kuvittanut lastenkirjoja, 

suunnitellut kirjan kansia, taittoja ja tekstiilikuoseja. 

  

 Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina 26.10 - 6.11.2015. Käykääpä katsomassa! 

 

3. Unkarilaiset vapaaehtoiset suomen talvisodassa -näyttely Sotamuseossa Helsingissä  

  

 Unkarilaiset tulivat Suomeen maaliskuun 1940 alussa taistelemaan suomalaisten rinnalla. Rintamalle he 

 eivät ehtineet, mutta unkarilaisten merkitys koettiin Suomessa tärkeäksi. Näyttelyssä keskeisessä roolissa 

 ovat ihmiset tarinoineen ja muistoineen: unkarilaiset, jotka lähtivät auttamaan pientä pohjoista 

 veljeskansaa sen jouduttua suuren naapurinsa hyökkäyksen kohteeksi sekä suomalaiset, jotka muistelevat 

 lämmöllä ulkomaalaisilta saamaansa tukea ja ystävyyttä. Miksi unkarilaiset sotilaat lähtivät kauas kotoaan 

 ja miten he kokivat aikansa Suomessa? Entä minkälaisia muistoja "ystävälliset tummat miehet" jättivät 

 suomalaisten mieliin? Näyttely tarjoaa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. 
 

 Unkarilaisista vapaaehtoisista kertova näyttely on tehty Sotamuseon ja Unkarin kulttuuri- ja 
 tiedekeskuksen yhteistyönä ja se on avoinna 31.12.2015 saakka. 

 Museon osoite on Liisankatu 1, 00170 Helsinki. Museo on avoinna ti–to klo 11–17, pe–su klo 11–16, ma 

 suljettu. Lipunmyynti päättyy 30 min ennen näyttelyn sulkeutumista. 

  Lippujen hinnat: aikuiset 5 €, koululaiset, opiskelijat, eläkeläiset 3 € ja perhelippu 12 €.  

 Puhelinnumero museon aukioloaikoina  0299 530 259 

 

4. Luettavaa pimeneviin iltoihin  
 

Aiheeseen talvisota ja unkarilaiset voi tutustua myös lukemalla Gábor Richlyn kirjan Veli veljen puolesta - 
Talvisota ja Unkari. Teos on uusi ja vasta tulossa Kouvolan kirjastoihin. 

 FT Gábor Richly on julkaissut suuren määrän artikkeleita ja kirjoja sekä Suomen että Unkarin historiasta. 

 Hän on toiminut muun muassa Helsingin yliopiston sekä Budapestin Eötvös Loránd -yliopiston lehtorina ja 

 viime vuosina Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtajana Helsingissä. 
 

5. Yhteystietoja 

 Pekka Ainali, puheenjohtaja, pekka.ainali(a)kolumbus.fi, puh. 040 567 8646 

 Sirkka Uusipaikka, varapuheenjohtaja, sirkka.uusipaikka(a)wippies.fi, puh. 045 6710 814 

 Merja Rossi, sihteeri, merja.rossi(a)hotmail.fi, puh. 0400 986 954 
 

 

Mukavaa syksyä ja tapaamisiin marraskuussa!   Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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