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   JÄSENTIEDOTE 3/2021 
     Marraskuu 2021 
 

Kouvolan Suomi-Unkari Seuran jäsenille 

 

Joko ensi vuonna Unkariin? 
 

Pandemia on laantunut siinä määrin, että voimme 
palata suunnitelmaamme Unkarin matkasta ensi 
syyskuussa. Meillähän oli ihan valmis 
matkasuunnitelma kohteista Unkarissa (Eger, 
Debrecen, Hortobagyn pusta ja Budapest). 
Matkan kesto voisi olla 6-7 päivää. Seuramme 
hallituksen jäsen Regina Mononen on edelleen 
lähdössä oppaaksemme. Palaamme asiaan heti 
ensi vuoden alussa, jolloin näemme paremmin 
myös koronan ennusteet. 
Marraskuun 19. illalla toivottavasti tapaamme 
hyvän ruuan ja viinin merkeissä Tuulensuojassa! 

 

 

T.Pekka 
 
 
1. Ruoka- ja viini-ilta Tuulensuojassa perjantaina 19.11. klo 18-20 
 Kokoonnumme perjantaina 19.11. viettämään syysiltaa hyvässä seurassa sekä unkarilaisen ruuan ja 
 viinin parissa. Pöytä katetaan Tuulensuojan isoon saliin, osoite Hallituskatu 9, Kouvola.  
 Klo 18 nostamme kuohuviinimaljan ja käymme sen jälkeen ruokapöytään nauttimaan pörköltiä. 
 Jälkiruuaksi on leivonnainen kahvin kera. Pöytään katetaan myös unkarilaisia viinejä. Aterian lomassa 
 on musiikkiohjelmaa, tietovisa ja arpajaiset. Jos haluat, voit tuoda tullessasi arpajaisvoiton. 
  

 Iltaan tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään 11.11. Ilmoittautumiset ottaa vastaan 
 taloudenhoitaja Anja Sulku, sähköposti anja.sulku(a)pp.inet.fi tai puhelin 040 719 4147.   
 Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollinen erityisruokavaliosi. 
  

 Illallislipun hinta jäseniltä on 25 euroa ja ulkopuolisilta 30 euroa. Pyydämme maksamaan maksun 
 suoraan Kouvolan Suomi-Unkari Seuran tilille FI74 5750 7720 0751 63 viimeistään viikkoa ennen 
 tilaisuutta eli 11.1. mennessä . Viestikenttään osallistujan nimi/nimet!   Jos etukäteismaksu pankin 
 kautta tuottaa vaikeuksia, käteismaksukin käy. 
 
2. Unkarin salamia jouluksi 
 Saamme tänäkin vuonna oululaisen Kotivaran unkarilaisella reseptillä valmistamaa salamimakkaraa 
 myytäväksi jäsenille. Yksi pötkö painaa puoli kiloa ja sen hinta on 12,50 euroa. 
 Varaa omasi Merja Rossilta, saatavilla rajoitettu määrä.  Yhteystiedot puh. 0400 986 954,  tai           
 merja.rossi(a)hotmail.fi. 
 Makkarat saapuvat Kouvolaan 21.11., jonka jälkeen Merja huolehtii niiden jakelusta.  
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3. Martinpäivän viettoa Unkarissa 
 Unkarissa Martinpäivää vietetään 11. marraskuuta pyhimys Toursilaisen Pyhän Martin kunniaksi. 
 Legendan mukaan Martti oli Szombathelyn kaupungista kotoisin oleva roomalainen, joka kääntyi 
 uskoon ja auttoi köyhiä. Kronikoiden mukaan hän on auttanut Pyhää Tapania, Unkarin ensimmäistä 
 kuningasta, ja myös Unkaria, joten hänestä on tullut maan suojelija. Toisaalta päivä on sadonkorjuun 
 ja uuden viinin juhla, toisaalta siihen liittyy legenda, jonka mukaan Martti yritti piiloutua hanhien 
 koppiin, jotta häntä ei valita piispaksi, mutta hanhet pitivät niin kovaa meteliä, että Martti löydettiin 
 ja näin ollen hänestä tuli kuitenkin Toursin piispa. 

 Martinpäivällä on sekä pakanallisia että kristillisiä juuria. Martinpäivä osui roomalaisten kalenterin 
 talviajan alkuun. Silloin roomalaiset pitivät isoja illanistujaisia uuden sadon antimisista ja viineistä. 
 Kristillisessä kalenterissa taas Martin päivä sijoittuu 40-päiväisen joulupaaston eteen, jolloin vielä voi 
 syödä ja juoda hyvin. Uuden sadon antimien ja uusien viinien lisäksi hanhien teurastusaikakin osui 
 marraskuuhun, tämän takia hanhet kuuluvat Martinpäivä-juhliin niin tiiviisti.  

 Aikanaan ajateltiin, että uutta viiniä juodessa kehoon valuu myös taatusti terveys, joten Martipäivänä 
 ihmiset joivat viiniä runsaasti. Myös syötiin hyvin, koska uskomuksen mukaan se edesauttoi koko 
 tulevan vuoden ruuansaantia. Töitä ei saanut tehdä Martinpäivän aikana.  
 Aikanaan Martinpäivänä syötyjen hanhien luusta ennustettiin tulevan talven ja kevään säätä. 
 Martinpäivä oli aikaisemmin myös pappien, opettajien ja paimenten palkkapäivä, joten päivään liittyy 
 lahjoittamisenkin perinne. Nykyään Unkarissa pidetään Martinpäivän markkinat, joilta voi löytyä 
 monien käsityöläisten perinteisiä tuotteita. 
 (Teksti: Regina Mononen) 

 

 Mukavaa syksyä kaikille jäsenillemme.Tapaamisiin Tuulensuojassa pörköltin äärellä! 
  Kouvolan Suomi- Unkari Seuran hallitus 
 
  
 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 
 Anja Sulku, taloudenhoitaja, anja.sulku@pp.inet.fi, puh. 040 719 4147 
 
 
 Seuran nettisivut https://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/kouvola/    
 Seuran facebook-sivut  https://www.facebook.com/kouvolansuomiunkariseura/ 
  


