
 
     Jäsentiedote lokakuu 2018 

Hyvät Unkarin ystävät!  

Vietimme todellisen intiaanikesän. Kaikkia meitä hellittiin ylenpalttisella helteellä. Saapas nähdä, 

jos ilmastonmuutos muuttaa meidänkin säämme pysyvästi keskieurooppalaiseksi? Semmoista 
ainakin sääasiantuntijat ennustavat.  

Syksy on nyt alkanut ja sen myötä uusi toimintakausi myös seuramme piirissä. Syksyn 

tapahtumamme ovat painottuneet unkarilaiseen musiikkiin. Varmasti mielenkiintoisin niistä on 

marraskuun lopun KymiSinfoniettan konsertti, jossa solistina vierailee maailman kuulu viulisti 

Barnabas Kelemen. Hänellä on mukanaan cimbalomin soittaja. Kyseinen soitin on unkarilaiseen 

musiikkiin oleellisesti kuuluva cembalon tai suuren kanteleen muotoinen, jota soitetaan pienillä 

nuijilla tai kapuloilla. Tämä konsertti on niitä must-juttuja. Sinne kannattaa muuten varata lippu 
ajoissa, jotta mahtuu mukaan.  

Kyllä Unkari tuottaa edelleen aivan huikean hienoja muusikoita! Äskettäin kuulimme radiosta ja 

TV:stä legendaarisen pianistin András Shiffin konsertin RSO:n kanssa Musiikkitalosta. Valitettavasti 

häntä ei nykyisin kuulla synnyinmaassaan; boikotti on hänen mielenilmauksensa Unkarin 
nykyiseen poliittiseen menoon. Mutta ei siitä sen enempää , se olisi ihan toinen juttu.  

Toivon kaikille iloista ja aktiivista syksyä!         Pekka Ainali, pj.  

PS. Lämmin kiitos teille monille seuramme jäsenille, jotka vaikutitte balatonfürediläisten 
ystäviemme Kouvolan vierailun onnistumiseen elokuussa. Se oli hauska päivä Puhjonrannassa. 

 

1. Ruoka- ja viini-ilta Tuulensuojassa perjantaina 9.11. klo 18-21 

Kokoonnumme unkarilaisen ruuan ja viinin äärelle Tuulensuojaan perjantai-iltana 9.11. klo 18.  

Tuulensuojaon Kouvolan keskustassa ja sen osoite on Hallituskatu 9, 45100 Kouvola. 

Tällä kertaa ruokalistalla on alkumaljan jälkeen gulassikeittoa hyvän leivän kera ja jälkiruuaksi 

leivonnainen +kahvit. Vaittisen Arvi toimittaa paikalle ruokaviinit suoraan Unkarista. Hän myös 

kertoo tarjottavista viineistä ja niiden tuottamisesta. 

Ohjelmassa on perinteiseen tapaan soittoa ja laulua ja arpajaiset. Lisäksi kisaillaan Unkari-

tietoudesta ja opetellaan csárdásta.   

Ilmoittautuminen etukäteen, viimeistään 26.10. on välttämätöntä ja sen voi tehdä sihteerille 

sähköpostiin merja.rossi@hotmail.fi tai puhelimella 0400 986 954. Tekstiviestikin käy. 

Illalliskortin voi lunastaa paikan päällä hintaan 20 euroa.  

Voit tuoda mukanasi myös seurastamme kiinnostuneen kaverin. Jos vieras ei ole seuran jäsen, 

illalliskortin hinta on 25 euroa. 

Halutessasi voit tuoda arpajaisvoiton illan arpajaisiin.  

Tervetuloa viettämään iloista iltaa! 

 



2. KymiSinfoniettan Unkarilainen ilta 8.11. klo 19 Kuusankoskitalossa 

KymiSinfonietta tarjoaa marraskuisessa konsertissaan kuultavaksi mielenkiintoisen ohjelman, joka 

varmasti kiinnostaa Unkarin ystäviä: 

 Pablo de Sarasate: Mustalaislauluja 

 Maurice Ravel: Tzigane 

 Béla Bartók: Rapsodia nro 1, sooloviululle, orkesterille ja cimbalomille 

 Franz Liszt: Unkarilaiset rapsodiat nro 2 & 3 

 Zoltán Kodály: Osia Háry János -sarjasta 

 Johannes Brahms: Unkarilaisia tansseja cimbalom-kadenssein 

Esiintyjinä ovat viulisti Barnabás Kelemen ja cimbalonisti Ernest Bangón. 

 

Ennen konserttia on mahdollisuus tavata esiintyjiä taiteilijatapaamisessa klo 17:45. Kannattaa 

käyttää tämä tilaisuus hyväkseen. 

Lippuja saa mm. Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteestä ja netistä 

https://www.ticketmaster.fi/event/kymi-sinfonietta-unkarilainen-ilta-lippuja/ 

TicketMasterin kautta tilattuna lippujen hinnat ovat: peruslippu 27 euroa, eläkeläinen 21,50 euroa, 

opiskelija, työtön, varusmies 13,50 euroa ja lapsi 4 euroa. 

Lisätietoa konsertista KymiSinfoniettan sivuilta:  Unkarilainen ilta Kuusankoskitalossa 8.11. klo 19 

3. Unkari-teemaviikko Kouvolan keskuskirjastossa 5.-9.11. 

Viikko, jolloin Unkarilainen ilta soi Kuusankoskitalossa, on KymiSinfoniettan Unkari-teemaviikko, 

johon sisältyy mm. tapahtuma Kouvolan kirjastossa.  Seuramme on todennäköisesti mukana. Lisää 

tietoa lähempänä tapahtumaa saat kirjastosta ja KymiSinfoniettan nettisivuilta. 

 

4. Suomi-Unkari Seuralla uudistetut nettisivut 

Suomi-Unkari Seura on uudistanut nettisivunsa. Sivuilta löytyy paljon tietoa Unkarista ja 

paikallisseurojen toiminnasta. Kannattaa käydä vilkaisemassa. https://suomiunkari.fi/ 
  
 

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 
 

Hallitukseen kuuluvat myös taloudenhoitaja Anja Sulku sekä jäsenet Regina Büdi,  Riikka Kaasalainen, 

Hilkka Silander, Esko Turkka ja Jouko Törmälä. 

Yhdistyksen netti- ja facebook-sivujen osoitteet voit kopioida tästä: 

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

 www.facebook.com/kouvolansuomiunkariseura 

 

 

Tapaamisiin 8.11. konsertissa Kuusankoskitalolla ja 9.11.ruoka- ja viini-illassa 

Tuulensuojassa 

  Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 


