
   JÄSENTIEDOTE 2/2022 

     3.6.2022 

Rakkaat Kouvolan Suomi-Unkari Seuran jäsenet! 

Näin kesän kynnyksellä haluamme tervehtiä teitä kaikkia lyhyellä jäsenkirjeellä. Toissa iltana 
tapasimme Kouvolan museokorttelissa melko suurella joukolla. Oli ilo tavata! 
 

Ihan äsken ilmestyi Suomi-Unkari Seuran tämän vuoden toinen lehti, jossa oli runsaasti 
mielenkiintoista luettavaa. Suosittelen erityisesti lukemaan Viktor Orbánista kertovan kirjan 
hauskaa analyysia (Botond Vereb-Dér). Kuten tiedämme, Orbánin suurin intohimo nuoruudesta 
saakka on ollut jalkapallo. Ja miten se on vaikuttanut hänen ajatteluunsa poliitikkona on kirjan 
pääteema. Ainakin minulle - entisenä futarina - se oli erittäin hauskaa luettavaa! 
 

Sihteerimme Merja kertoo meidän omista aktiviteeteistamme tästä eteenpäin. Toivotan kaikille 
virkistävää kesää!  Pj. Pekka 

1. Syksyllä kiehtovaan Budapestiin  
 

Haaveista totta: teemme matkan Unkariin 6.-9.10.2022. Pääkohteena on monien 
mahdollisuuksien Budapest, jossa näkemistä ja kokemista riittää. 
Torstaiaamuna 6.10. lennetään Finnairin suoralla aamulennolla Helsingistä Budapestiin.  
Majoitumme Pestin puolelle hotelli Ibis Budapest Centrumiin. Majapaikasta on Tonavan rantaan 
noin 500 metriä. Lähellä ovat myös suuri kauppahalli, kävelykatu ja Kalvin Tér -metroasema.  
Torstaina iltapäivällä on jo aikaa tutustua kaupunkiin. Illalla tehdään illallisristeily Tonavalla.  
Perjantaina ja lauantaina katsellaan nähtävyyksiä pienissä ryhmissä kiinnostuksen mukaan. 
Lauantaina pyrimme tekemään retken kaupungin ulkopuolelle, jos siihen on kiinnostusta. Iltaisin 
voimme kokoontua yhteiselle illalliselle. Myös konsertteja on tarjolla. 
 

Sunnuntaina 9.10. vieraillaan Budan puolella Kouvolan ystävyysseurakunnassa Budavárissa. 
Kuljetus lentokentälle lähtee viimeistään klo 16. Suora lento Helsinkiin starttaa klo 19.00. 
Suomen lentokenttäkuljetuksista päätetään, kun ryhmän koko on tiedossa. Jos lähtijöitä on 
vähintään 15, bussikuljetus on mahdollinen. 
 

Lennot ja hotelli aamiaisineen maksavat 470 euroa. Illallisristeily maksaa noin 40 euroa. Muita 
kuluja tulee aterioista, kahvittelusta, museoiden sisäänpääsymaksuista ja lentokenttäkuljetuksista. 
Unkarissa 65 vuotta täyttäneet EU-kansalaiset voivat matkustaa maksutta julkisessa liikenteessä. 
 

Tarkemmat tiedot matkasuunnitelmasta ja alustava ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. 

Ole hyvä ja varaa paikkasi viimeistään 30.6.2022  merja.rossi@hotmail.fi               

tai puh. 0400 986 954.  

Kerro nimesi siinä muodossa kuin se on passissa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Meillä on Kouvolan Matkatoimistossa varaus lentolipuista 20 henkilölle. Varaus tulee vahvistaa 

ennakkomaksulla 2 kk ennen matkaa eli elokuun alussa. Ennakkomaksu laskutetaan lähtijöiltä. 

Kun matkalle lähtijät ovat tiedossa, sovitaan, millaisia palveluja ryhmälle varataan etukäteen. 

mailto:merja.rossi@hotmail.fi


2. Lángos-ilta tiistaina 16.8.2022 Étterem Rossissa klo 17-20 

Yhdistyksen syyskausi aloitetaan kesäisesti perinteisellä Lángos-illanvietolla Rossien olohuone- ja 

terassiravintolassa osoitteessa Kiiskintie 2, Viitakumpu, Kouvola. 

Paistamme ison määrän lángoseja ja nautimme niitä erilaisten täytteiden sekä asiaankuuluvien 

juomien kera. Pöydässä on mm. smetanaa, hunajaa, juustoraastetta, kinkkua, valkosipuliöljyä, 

hilloa, unkarilaisia viinejä sekä kahvia ja teetä. Sään salliessa voidaan olla ulkosalla. 

HUOM! Jos haluat tulla jo valmistelutalkoisiin, saavu esiliinan kanssa paikalle klo 16.                 

Pääset keittiöhommiin ravintolapäällikön ja paistomestarin avuksi. Katetaan pöytä, laitetaan 

täytteet esille, pyöritellään lángostaikinaa pulliksi paistoa varten, keitellään kahvit ja maistellaan 

viinit laadun varmistamiseksi. 

Ja tämä kaikki jäsenhintaan 10 euroa/henkilö. Summa maksetaan käteisellä paikan päällä.     

Maksu kattaa tarjoilun ja yhden arpalipun kolmen yllätysvoiton arvonnassa.  

Ilmoita osallistumisestasi viimeistään 12.8. Merjalle puh. 0400 986 954 tai 

merja.rossi@hotmail.fi 

Étterem Rossin henkilökunta toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi! 

 

Mukavaa kesää sinulle ja läheisillesi! Älä unohda ilmoittautua Budapestin matkalle      . 

Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 

 

 

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 

 

 

Liite: Budapestin matkasuunnitelma 6.-9.10.2022 
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