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Hyvät seuramme jäsenet 

 
Tuon tuoreet terveiset Budapestista.  

Kerrankin meillä oli aikaa keskittyä pelkästään madjaarien upeaan 

pääkaupunkiin! Pitkä viikonloppu (6.–9.10.) riitti hyvin kaupungin ydinkeskustan 

nähtävyyksiin tutustumiseen. Kaiken kruunasi ihanteellisen leppoisa lokakuun 

alun sää. Kelpasi siellä liikkua kävellen tai - kuten me eläkeläiset- ilmaisilla 

julkisilla kulkuneuvoilla. Retkemme parhaita elämyksiä olivat mielestäni 

illallisristeily Tonavalla, Kiraly-kadun Trofeassa n. sata ruokalajia sisältänyt 

lounas asiaankuuluvine ruokajuomineen sekä päätöspäivän jumalanpalvelus ja 

lounas Budavárin ystävyysseurakunnan kirkossa. Kolmen vuoden koronatauon 

jälkeen oli suuri ilo tavata myös paikallisia ystäviämme! 

Tapaamisiin ruoka- ja viini-illassa 18.11. Tuulensuojassa!   
 

Puheenjohtaja Pekka 
 

1. Ruoka- ja viini-ilta Tuulensuojassa perjantaina 18.11.klo 18–20.30 

Toivotamme sinut tervetulleeksi unkarilaisten ruokien ja viinien äärelle perjantaina 
18.11. Paikka on monelle jo tuttu Tuulensuoja, osoite Hallituskatu 9. 
Aloitamme kuohuviinilasillisella klo 18. Sen jälkeen tarjolla on pörköltiä lisukkeiden kera. 
Jälkiruuaksi leivoskahvit. Ruokajuomana on Unkarista tuotettuja viinejä. 
Ruokailun ohessa katsellaan Budapestin matkan kuvia ja kuunnellaan omien 
muusikoiden esityksiä. 
 
Ilmoittautumiset Merja Rossille viimeistään 11.11. joko puhelimitse 0400 986 954 tai 
sähköpostilla merja.rossi@hotmail.fi.  
Muista ilmoittaa samalla mahdollinen erityisruokavalio tai ruokarajoitteet. 
 
Illalliskortin hinta jäseniltä on 25 euroa ja ulkopuolisilta 30 euroa.  

Pyydämme maksamaan illallismaksun suoraan Kouvolan Suomi-Unkari Seuran 
tilille FI74 5750 7720 0751 63 viimeistään 12.11. Viestikenttään osallistujan 
nimi/nimet!   Jos etukäteismaksu pankin kautta tuottaa vaikeuksia, käteismaksukin käy. 
Kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 

HUOM! Autoilevat osallistujat ja ne, jotka eivät juo viiniä. Kertokaa tästä Merjalle, jotta 
voimme varata teille riittävästi muuta juotavaa illallispöytään sekä maistiaiset kotiin 
vietäväksi. 

 

mailto:merja.rossi@hotmail.fi


 

2. Unkarin salamia jouluksi 

Olemme tilanneet Kuopion Suomi-Unkari Seuralta pienen erän (15 pötköä) oululaisen 
Kotivaran salamia, jota valmistetaan unkarilaisella reseptillä. Yksi pötkö painaa 500 g ja 
sen hinta on 15 euroa. Tilatut makkarat saadaan Kouvolaan marraskuun puolivälin 
jälkeen. Salami säilyy hyvänä useita kuukausia.  

Tilaukset Merjalle puh. 0400 986 954, merja.rossi@hotmail.fi. Varauksia otetaan 

vastaan niin kauan, kun pötköjä riittää.  

 

Hyvää syksyä ja iloisiin tapaamisiin! 

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 
 Anja Sulku, taloudenhoitaja, anja.sulku(a)pp.inet.fi, puh. 040 719 4147 
 
 

   

 
Näkymä Budapestin Linnavuorelta Parlamenttitalon suuntaan. 
Kuva: Merja Rossi 
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