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   JÄSENTIEDOTE 3/2016 

     Syyskuu 2016 

 

Hei kaikille! 

Uusi ”lukuvuosi” pyörähti taas käyntiin. Toivottavasti kesä latasi kaikkien meidän akkujamme pitkän talven varalle. 

Vanhat kouluajat tulivat mieleen, kun istahdin koulun penkille kansalaisopistossa tavoitteenani oppia unkarin kielen 
alkeita. Luokassa on vielä hyvin tilaa teille muillekin, tervetuloa vaan mukaan, vielä ehditte. Meitä johdattelee 
viehättävä nuori unkaritar Regina Büdi. 

Seuramme tulevan kauden tapahtumista kerrotaan myöhemmin tässä kirjeessä. Toivomme niihin runsasta osanottoa. 
Kutsukaa tapahtumiin mukaan myös ystäviänne, emmehän ole mikään salaseura. Erityisesti meitä kiinnostaa teidän, 
seuramme jäsenten kiinnostus ensi vuoden syksylle suunnitellun Unkarin matkan suhteen. 

Tämän hetken Unkarin tilanteeseen en tällä kertaa puutu, siihen itse kukin voi tutustua eri lähteistä. Sen sijaan menen 
taas paikan päälle (Balatonfüred, Budapest) Sotilaspoikakuoron ja -orkesterin kanssa vielä syyskuussa. Neljäkymmentä 
henkilöä käsittävässä seurueessa on useita, joille matka Unkariin on ensimmäinen. Viemme luonnollisesti seuramme 
terveiset Balatonfüredin ystävyysseuralle. 

Puheenjohtaja Pekka Ainali 

 

1. Unkarilaisen musiikin ilta tiistaina 4.10.2016 klo 18 Maria-salissa  

 Vietämme tiistaina 4.10. klo 18 alkaen mukavan iltahetken unkarilaisen musiikin parissa. Paikka on 
 Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, käynti Hovioikeudenkadun puolelta.  

 Kuulemme ja välillä laulamme itsekin unkarilaisia sävelmiä. Muun musiikin ohessa tutustumme  
 virsikirjamme unkarilaisiin virsiin. Vierailevana tähtenä on KymiSinfoniettan klarinetisti Csaba Rajnai. 
 Viulua soittaa Arvo Saaristo ja pianon ääressä on Pekka Ainali. Laulunjohtajana toimii Jouko  Törmälä.    

 Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kouvolan seurakunnan kanssa ja sinne on vapaa pääsy!                        
 Tule ja tuo ystäväsikin. 
 

2. Ruoka- ja viini-ilta perjantaina 18.11.2016 klo 18-21 Marttakulmassa 

 Ruoka- ja viini-iltaa vietämme perjantaina 18.11. alkaen klo 18. Nautimme perinteiseen tapaan kolmen 
 ruokalajin verran unkarilaistyyppistä ruokaa, maistelemme Arvin viinejä, musisoimme, laulamme ja 
 muistelemme vuoden aikana tehtyjä Unkarin matkoja. Arpajaisetkin pidetään, joten voit tuoda mukanasi 
 jonkun mukavan arpajaisvoiton.   

 Tällä kertaa tapaamme keskellä Kouvolaa Marttakulmassa, osoite Torikatu 6. 

 Osallistumismaksu on 30 euroa/henkilö, ja se maksetaan käteisellä tilaisuuteen tultaessa. Jäsenet 
 perheenjäsenineen ovat tervetulleita. 
  
 HUOM!  Tilaan mahtuu noin 30 henkilöä. Jotta osaamme varata tarpeeksi syötävää ja juotavaa, tilaisuuteen 
 tulee ilmoittautua etukäteen. Siis tieto Merjalle viikkoa ennen tapahtumaa, viimeistään 11.11. Kerro 
 samalla mahdollinen erityisruokavaliosi.  Yhteystiedot kirjeen lopussa.  
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3. Unkarin kulttuuriviikot Lahdessa lokakuussa 

 Lahdessa on hyviä musiikkitapahtumia lokakuun alussa liittyen mm. Lahden ja Pécsin ystävyys-
 kaupunkitoiminnan juhlavuoteen. 
 Lahti-Pécs 60-vuotisjuhlakonsertti  on Lahden Ristinkirkossa 7.10. klo 18.  
 Esiintyjinä ovat mm. unkarilainen viulisti Barnabás Kelemen, Mervi Myllyoja, viulu ja Virva Garam, 
 piano/urut, Lahden Mieskuoro, Uusi Lahti Kamariorkesteri ja urkuri Pauli Pietiläinen. 
 
 Jos joku on kiinnostunut lähtemään em. konserttiin perjantaina 7.10., voi ottaa yhteyttä Sirkka 
 Uusipaikkaan, jonka autoon mahtuu muitakin. Yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa. 
 
 Kulttuuriviikkojen pääjuhlakonsertti järjestetään Sibeliustalossa 6.10. klo 19-21. Esiintyjinä ovat 
 Sinfonia Lahti sekä viulisti Barnabás Kelemen ja kapellimestari  Huba Hollóköi Unkarista. 
 Lisätietoja tapahtumista mm. Suomi-Unkari Seuran nettisivuilla. 
 
 

4. Syyslukemista 

 
Syksyn kehuttuihin uutuuskirjoihin kuuluu unkarilaisen Péter Gárdosin kirja 117 kirjettä, jossa hän kertoo 
vanhempiensa tarinan. Miklos Gárdos selviytyi sodan jälkeen keskitysleiriltä Ruotsiin. Vakavasti sairastunut 
nuori mies kirjoitti kirjeen kaikille Ruotsiin lähetetyille 117 unkarilaisnaiselle. Muutama naisista vastasi 
kirjeeseen. Yksi heistä oli 19-vuotias Lili.  

 
 Unkarin kansannousun 60-vuotismuistopäivää vietetään 23.10. Päivä on yksi kolmesta Unkarin 
 kansallispäivästä. Sitä on vietetty virallisena juhlapäivänä vuodesta 1989 eli päivästä, jolloin Unkari 
 julistautui tasavallaksi - ensimmäisenä silloisessa itäblokissa. Muut kansallispäivät ovat Pyhän Tapanin ja 
 Unkarin valtion perustamisen muistopäivä 20. elokuuta sekä vuoden 1848 vallankumouksen vuosipäivä     
 15. maaliskuuta. 
 Vuoden 1956 tapahtumista ovat kirjoittaneet mm. Anssi Halmesvirta ja Heino Nyyssönen teoksessaan 
 Unkarin kansannousu sekä Reima T. A. Luoto teoksessa Unkari 1956.  
  
 

 Hallitus ja yhteystiedot 

 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 
 

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

 

 Nähdään tapahtumissa!     Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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