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   JÄSENTIEDOTE 1/2020 
     Helmikuu 2020 

Hyvät Kouvolan Suomi-Unkari-seuran jäsenet 

Viime vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen tervehdyksen päätin sanoilla: Toivotan hyvää lumisen talven jatkoa kaikille. 
Nyt huomaamme, että vuodet eivät totisesti ole veljiä keskenään! Mutta säästä ei sen enempää, koska sille emme 
mitään mahda. 
 

Seuramme toimintavuosi 2020 näyttää ilahduttavan vilkkaalta, ja toivon sen tapahtumiin runsasta osanottoa. 
Aloitamme tutusti vuosikokouksella, joka pidetään 9.3. Kokouksen alussa kuultavan dosentti Katalin Miklóssyn 
esitelmän odotan herättävän huomiota laajemminkin, onhan Katalin tuttu henkilö television ja radion kautta kaikille 
Unkarin asioita seuraaville. 
 

Tästä sihteerimme Merjan laatimasta tiedotteesta löytyvät muutkin vuoden tapahtumamme. Ne kannattaa merkata 
heti kalenteriin, koska osaan niistä mahtuu vain rajallinen määrä osallistujia. Yksi tapahtumista, seuramme 
syyskuinen matka Unkariin, on jo varattu täyteen. 
 

Teille, jotka ette tällä kertaa matkalle lähde, kerron lyhyesti, että pääkohteitamme Unkarissa ovat Eger, Debrecen ja 
Budapest. Matkaa valmistellut työryhmä on löytänyt monia muitakin kiinnostavia kohteita näiden kaupunkien 
liepeiltä. Ystävyyskaupunkiimme Balatonfürediin emme valitettavasti tällä matkalla ehdi. Toki aiomme tavata 
ystävyys-seuramme edustajia yhteisellä aterialla Budapestissa. 
 
Toivotan Hyvää vuotta kaikille seuramme jäsenille!            Pj. Pekka 
 
 
1. Luento ja vuosikokous maanantaina 9.3.alkaen klo 17 kansalaisopiston auditoriossa 
 
Unkarin demokratian auringonlasku ja EU:n tulevaisuus, dosentti Katalin Miklóssyn luento klo 17 
 

 
Järjestämme yhdessä kansalaisopiston kanssa 
avoimen luentotilaisuuden, jonka puhujana on 
Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin dosentti 
Katalin Miklóssy. Hän kertoo Unkarissa parhaillaan 
menossa olevien poliittisten ja yhteiskunnallisten 
muutosten syistä ja seurauksista, joilla on vaikutusta 
myös EU:n tulevaisuudelle. 

Katalin Miklóssy kuvaa itse esityksensä aihepiiriä näin: 
"Unkari käy läpi dramaattista poliittista ja 
yhteiskunnallista muutosta, joka on verrannollinen 
kommunistisen järjestelmän romahtamiseen ja sen 
jälkeiseen mullistukseen. Autoritäärinen kehitys pyrkii 
häivyttämään vallan kolmijakoa, vähentämään 
parlamentin merkitystä ja uhkaamaan tuomioistuinten 
toimintavapautta. Valta keskittyy pienen piiriin käsiin. 
Riippumattoman median toimintaa rajoitetaan ja 
kansalaisjärjestöjä pyritään kontrolloimaan. 
Kansalaisvapauksia ja ihmisoikeuksia kavennetaan. 
Korruptio on järjestelmällistä. Saman aikaan 
arvomaailmaa pyritään yhtenäistämään, välineenä 
koulutus ja kulttuuripolitiikka. Siinä korostetaan  isän- 
maallisuutta, uskonnon merkitystä, perinteistä perhe- 
ja naismallia sekä nationalistista toimintatapaa, joka 
sietää huonosti vähemmistöjä, erilaisuutta ja 
muukalaisuutta."

Luento alkaa klo 17. Kouvolan kansalaisopiston auditoriossa, osoite Salpausselänkatu 38, 2. kerros.                    
Luennon jälkeen on kahvitarjoilu kuntotalon alakerran kahviossa noin klo 18.  Tuo Unkarista kiinnostunut kaverisikin 
kuuntelemaan! Tervetuloa! 
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Kouvolan Suomi-Unkari Seuran vuosikokous 9.3. klo 18.30 

 Kouvolan Suomi-Unkari Seuran vuosikokous pidetään maanantaina 9.3.2020 klo 18.30 Katalin Miklóssyn 
 luennon ja kahvitarjoilun jälkeen Kouvolan kansalaisopiston auditoriossa. 

 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019, 
 toiminnantarkastajan lausunto, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, vuoden 2020  jäsenmaksun 
 suuruus, toiminnantarkastajan valinta, hallituksen jäsenmäärä sekä puheenjohtajan ja jäsenten valinta. 
 Kokousasiakirjat on saatavilla auditoriossa ennen kokousta. 
 Tervetuloa vuosikokoukseen! Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
 

2. Kaksi keittoa-ruokailta tiistaina 24.3.klo 18-20.30 Ètterem Rossissa 
 Unkarilaisissa keitoissa löytyy kokeiltavaa ja maisteltavaa. Tiistaina 24.3. keitämme kaksi erilaista keittoa 
 Rossien olohuoneravintolan keittiössä.  Keittiö- ja järjestelyporukkaan voi liittyä jo klo 16. alkaen.  Silloin 
 laitetaan padat porisemaan, katetaan pöytä ja tehdään muut valmistelevat toimet. Merja ja Antero hoitavat 
 tarvittavat  esivalmistelut. Ota esiliina mukaan, jos haluat  osallistua kokkaustoimiin. 
 Pöytään asetutaan klo 18. Keittojen ohessa maistellaan paria unkarilaista viiniä ja keskustellaan  seuramme 
 toimintaan liittyvistä asioista. Säveliäkin saattaa olla ilmassa.  
 Tarvikkeista peritään 10 euron tarvikemaksu. 
 Olohuoneravintola Étterem Rossi sijaitsee Viitakummussa, osoite Kiiskintie 2.  
 Ilmoittaudu etukäteen, viim. 20.3. Merjalle puh. 0400 986 954 tai merja.rossi@hotmail.fi. Mukaan mahtuu 
 noin 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tervetuloa unkarilaisten keittojen äärelle! 
 

3. Jäsenilta tiistaina 19.5. Kouvolan Kaunisnurmen Museokorttelissa Koti- ja 
 Putkiradiomuseossa klo 18-21

 

 

 
 

Toukokuisen jäsenillan kohteena on Kaunisnurmen 
Museokortteli. Kokoonnumme klo 18 kuvassa olevan Koti- ja 
radiomuseon edustalle, os. Pajaraitti 1. Sään salliessa teemme 
pienen kävelykierroksen lähiympäristössä. Samalla kuullaan 
tarinoita muutaman talon historiasta. 
  

Kierroksen jälkeen tutustutaan Kotimuseoon ja sen eri 
vuosikymmenten huoneisiin.  Kotimuseossa nautitaan iltakahvit 
ja katsotaan Kouvola 60-vuotta -filmi. 
Museon pääsymaksu on 5 euroa. 
 
Ilmoita osallistumisesta etukäteen Merjalle p. 0400 986 954 tai 
sähköpostilla merja.rossi@hotmail.fi, viimeistään 15.5.   
 
 

4. Ennakkotietoa kesän ja syksyn tapahtumista 
 

 Syyskausi käynnistetään elokuussa lángos-kekkereillä. Myöhemmin syksyllä perjantaina 27.11. pidetään 
 ruoka- ja viini-ilta Tuulensuojassa.  Näistä lisää seuraavissa jäsentiedotteissa. 
 
 

 Hallituksen 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 
 
 Tapaamisiin kansalaisopistolla 9.3.2020!     Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 


