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Puheenjohtajan palsta
vyyskaupungin kuulumisista. Toivottavasti 
näin on alkaneena vuonnakin.

Toimintamme jatkunee tänä vuonnakin 
melko perinteisellä ohjelmalla, mutta uudis-
tuk siakin lienee tulossa. Olemme suunni-
telleet, että pitkä nimemme Suomi-Unkari 
Se uran Tampereen osasto hieman lyhenisi 
ja uudistuisi. Miltä kuulostaisi Tampereen 
Suo mi-Unkari Seura? Monet yhdistykset 
ovatkin jo ottaneet tämäntyyppisen nimen 
käyttöön. Ehkä osastojen aika alkaa olla ohi 
tai ne kuuluvat jonnekin muualle!

Myös paikallisosastojen/-yhdistysten 
sääntöjen uudistusta on suunniteltu pitkään. 
Seuran hallituksen muodostama työryhmä 
on niitä pohtinut ja paikallisosastojen/-yhdis-
tysten syysneuvottelupäivillä marraskuussa 
uuden säännöt jo pienin korjauksin hy-
väksyttiin. Toivomme saavamme ne Patentti- 
ja rekisterihallituksen ennakkotarkas tuksesta 
vielä helmikuun vuosikokouk seemme.

Viime syksynä aloitimme Suvantoka-
dulla myös unkarilaisten filmien katselun. 
Filmisunnuntai-iltapäiviä aiomme jatkaa 
kevätkaudellakin. Seuraava elokuvamme 
esitetään 29.1.2012 klo 16 Kansainvälisessä 
toimintakeskuksessa. Se on Zoltán Fábrin 
mainio Körhinta (Karuselli). Filmiin on 
englanninkielinen tekstitys. 

Osastomme www-sivut ovat viime 
vuosina olleet melko käyttökelvottomat. 

BUÉK eli onnellista alkanutta vuotta kaikille 
UNKARIN UUTISET / Magyar Hírek 
-lehtemme lukijoille! 

Vuoden vaihtuessa on tapana miettiä 
menneitä ja tutkailla tulevaa. Suomi-
Unkari Seuran Tampereen osastolla on 
tavallinen – ja kuitenkin erilainen vuosi 
takanaan. Juhlimme viime tammikuun 
lopussa 60-vuotis juhliamme ja helmikuun 
vuosikokouksessa valitsimme osastolle uu-
den/vanhan hallituksen. Eija Kukkuraisen 
ja Tenho Takalon pitkään luotsaama hallitus 
sai uuden sihteerin ja ja puheenjohtajan, kun 
Laura Panula ja allekirjoittanut ottivat ky-
seiset postit haltuunsa. Onneksi Tenho ja Eija 
jäivät edelleen hallitukseen tueksemme, sillä 
heidän kokemustaan ja apuaan on tarvittu.

Tampereen osaston ja Miskolcin 
Suomi-ystävyyspiirin välinen kanssa-
käyminen vilkaistui viime vuoden aikana 
huomattavasti, koska tammikuun juhliimme 
tulivat Mis kolcista ystävyyspiirin puheen-
johtaja ja sihteeri puolisoineen. Heinäkuun 
alussa taas kymmenen tamperelaista matkasi 
Miskolciin, jossa lähes viikon ajan saimme 
nauttia niin hyvistä ja mielenkiintoisista oh-
jelmista, retkistä ja helteestä kuin herkuista 
tai mainioista viineistäkin. Tämän lisäksi 
viime vuoden aikana myös eri henkilöiden 
tekemät yksittäiset visiitit joko Unkariin ja 
Miskolciin tai Suomeen ja Tampereelle ovat 
pi täneet meitä melko hyvin tietoisina ystä-
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Nyt olemme saamassa uudet sivut, jotka 
toivottavasti vilkastuttavat ja monipuolista-
vat toimintaamme, keskinäistä kanssakäy-
mis tämme sekä tietojen ja uutisten levit-
tämistä. 

Yleinen ilmiö on, että yhdistysten 
jäsenistö vanhenee, nuoret eivät enää koe 
tämäntyyppistä toimintaa omakseen. Näin 
on valitettavasti laita myös Suomi-Unkari 
Seuran jäsenistön suhteen. Syksyllä, loka-
kuussa joka neljäs vuosi järjestettävä koulu-
jen Unkari-viikko kohdistaa taas katseensa 
nuoriin. Toivomme, että saamme monien 
koulujen opiskelijat ja opettajat mukaan, 
kek simme yhdessä nuoria kiinnostavia 
ohjelmia ja tilaisuuksia ja saamme tätä 
kautta nuo ret kin kiinnostumaan enemmän 
veljeskan sas tamme. 

Kouluviikkojen kanssa samaan aikaan 
eli aivan lokakuun lopussa on Unkari tulos-
sa Helsingin kirjamessujen teemamaaksi. 
Varmaan tuolloin saamme luettavaksemme 
uusia ja tuoreita, monenlaisia ja monipuoli-
sia teoksia ystävyysmaastamme.

Valitettavasti monet Unkaria koskevat 
uutiset, erityisesti poliittiset ja taloudelliset 

uutiset ovat kuluneen vuoden ja jo tämän 
vuoden aikanakin olleet melko huonoja ja 
negatiivisia. Toivottavasti asiat ja tilanteet 
kuitenkin vähitellen paranevat, ja uu ti setkin 
muuttuvat positiivisimmiksi ja iloi simmiksi. 
Osastomme runsaan 60-vuoden aikana 
on sekä Unkarissa että koti-Suomessakin 
ehtinyt tapahtua monenlaisia poliittisia, 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia tilanteita 
ja muutoksia. Ystävät säilyvät ystävinä, niitä 
eivät poliittiset – ja toivottavasti eivät talou-
dellisetkaan - tuulet kaada. Käydään Unka-
rissa, tavataan ystäviä, pidetään yhteyttä, 
nautitaan matkoista Unkariin, sen rikkaasta 
kulttuurista, tuttujen tapaamisesta – hyvistä 
ruoista ja juomista!

Hyvät Unkarin ystävät, osastomme ja 
naapuriyhdistysten vanhat ja uudet jäsenet! 
Toivon ja toivottelen teille kaikille mielen-
kiintoista Suomi-Unkari vuotta, lämpimästi 
tervetuloa seuramme tilaisuuksiin niin Tam-
pereella kuin muuallakin! 

Irmeli Kniivilä 
puheenjohtaja 

Suomi-Unkari Seuran Tampereen osasto 
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Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen  
Suomi-Unkari Seuran Tampereen osasto ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään keskiviikkona 15. helmikuuta 2012 kello 18.00 alkaen Kansain-
välisessä toimintakeskuksessa, Suvantokatu 13, 2. krs.

Esityslista
1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle:
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

5 Ilmoitusasiat

6 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2011
Liite 1. (s. 8)

7 Tilinpäätös vuodelta 2011
Liite 2. (s.11)

8 Tilintarkastajien lausunto  sekä tili- ja vastuuvapauden myön-
täminen tilivelvollisille
Tilintarkastajien lausunto luetaan kokouksessa.

SUOMI-UNKARI SEURA 
Tampereen osasto ry 
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9 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2012
Liite 3. (s. 12)

10 Jäsenmaksu vuodelle 2012
Seuran sääntöjen mukaan: “ Seuran paikallisyhdistys suorittaa seuralle 
kutakin henkilöjäsentään kohti seuran varsinaisen edustajakokouksen 
vahvistaman jäsenmaksun”. Tampereen osaston säännöissä todetaan li-
säksi, että “Henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruudesta päätetään osaston 
vuosikokouksessa ottaen huomioon seuralle maksettavat jäsenmaksut. 
Tukijäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää osaston hallitus osaston 
vuosikokouksen vahvistamien perusteiden mukaisesti. -  Osasto kuuluu 
Suomi-Unkari Seuraan jäsenosastona ja maksaa sille seuran varsinaisen 
edustajakokouksen vahvistaman jäsenmaksun”.
Osaston jäsenmaksu oli v. 2011 seuran suosituksen mukainen: I maksuluo-
kassa 25 euroa, josta seuran osuus on 15 euroa ja osaston osuus 10 euroa; 
II maksuluokassa jäsenmaksu oli 20 euroa, josta seuran osuus 12 euroa ja 
osaston osuus 8 euroa, niillä yli 65-vuotiailla, jotka olivat liittyneet osastoon 
ja maksaneet tämän mukaista jäsenmaksua ennen v. 2007. Vuosikokous 
päättänee lisäksi tukijäsenten jäsenmaksuperusteista.

11 Talousarvio vuodeksi 2012
Liite 4. (s. 16)

12 Osaston puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2012
Osaston sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan osaston 
puheenjohtajaksi, valitaan vuodeksi kerrallaan.

13 Hallituksen jäsenten vaali toimikaudeksi 2012
Osaston sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. 
Paikkansa jättävät täytettäväksi v. 2011 toimintakertomuksen alussa lue-
tellut hallituksen jäsenet. 

14 Tilintarkastajien vaali toimikaudeksi 2012
Tilintarkastajina ovat toimineet Aino Erenius ja Pirkko Kalmari, varalla 
Risto Arajärvi ja Paavo Kokkonen.
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15 Edustajakokousedustajien vaali vuodeksi 2012
Seuran sääntöjen mukaan saavat paikallisyhdistykset kutakin alkavaa sataa 
(100) jäsenmaksunsa maksanutta henkilöjäsentä kohti yhden edustajan 
Suomi-Unkari Seura ry:n edustajakokoukseen. Tampereen osasto voi nimetä 
edustajakokoukseen kaksi edustajaa.

16 Yhdistyksen sääntöjen uusiminen ml. nimenmuutos
Seuran toiminta on kahden viime vuosikymmenen aikana kehittynyt ja 
muuntunut, erityisesti keskeisinä toimijoina olevien osastojen asemaa ja 
itsenäisyyttä on haluttu korostaa. Uusia mallisääntöjä, joissa osaltamme 
osaston nimenä voisi olla esim. Tampereen Suomi-Unkari Seura, on val-
mistellut seuran hallituksen nimeämä työryhmä, jonka puheenjohtajana on 
ollut seuran varapuheenjohtaja Irmeli Kniivilä. Mallisäännöt ovat Patentti- 
ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksessa. Sääntömuutokset voidaan 
hyväksyä osaston yleisessä kokouksessa (esim. vuosikokous). Muutosten 
voimaantulo edellyttää lisäksi, että seuran hallitus vahvistaa tehdyt muu-
tokset (osaston nyk. sääntöjen 12 §). Mallisäännöt jaetaan kokouksen 
osanottajille vuosikokouksessa.

17 Muut mahdolliset asiat

18 Kokouksen päättäminen

SUOMI-UNKARI SEURAN TAMPEREEN OSASTON HALLITUS.

  Irmeli Kniivilä Laura Panula
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Suomi-Unkari Seuran Tampereen osasto ry

Toimintakertomus vuodelta 2011
toimintakeskuksessa perjantaina 18.2. 2011, 
kello 18.00 - 19.00. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Martti Kalmari ja sihteerinä 
Eija Kukkurainen. Kokous käsitteli sään-
töjen mukaiset vuosikokousasiat, valitsi 
hallituksen sekä uudeksi puheenjohtajaksi 
Irmeli Kniivilän.  Mukana oli kaikkiaan 16 
osaston jäsentä. 

HALLITUS. Järjestäytymiskokouksessaan 
hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Mari 
Vareksen, sihteeriksi Laura Panulan ja ra-
hastonhoitajaksi Marjut Huhtisen. Hallitus 
on kokoontunut toimintakautensa aikana 
yhteensä 8 kertaa, kokoontumispaikkana oli 
useimmiten Kansainvälinen toimintakeskus 
Suvantokadulla.  Tarvittaessa on nimetty 
erilaisia valmisteluryhmiä.

OSASTON 60-VUOTISJUHLAT. Osaston 
60 -vuotista taivalta juhlistettiin kahdella 
tilaisuudella: ensinnä kutsuvieraat osallis-
tuivat Tampereen Kaupungin pormestarin, 
Timo P. Niemisen, järjestämälle vastaanotol-
le Tampereen raatihuoneella tammikuun 28. 
päivä. 29.1. juhlittiin omien vieraiden kera 
Tampereen Kalevan kirkon seurakuntasalis-
sa. Tässä tilaisuudessa 15 nykyistä tai entistä 
Tampereen osaston jäsentä sekä Miskolcin 
osaston hallituksen jäsentä sai ansiomerkin 
tai tunnustuspalkinnon.

Juhlatilaisuuksissa ja muutamissa muissakin 
tapaamisissa mukana olivat kunniavieraam-
me Miskolcin ystävyysseurasta, puheenjoh-

Liite 1

Hallituksen jäsenet toimintavuonna 2011
Irmeli Kniivilä puheenjohtaja 
 Mari Vares varapu-
heenjohtaja  Laura Panula 
sihteeri
Marjut Huhtinen rahastonhoitaja
Simo Koho 
Eija Kukkurainen
Auli Mattsson
Alma Peltola
Pertti Rantanen
Tenho Takalo
Mária Uliczki-Peltola

Osaston tilintarkastajina ovat toimineet Ai-
no Erenius ja Pirkko Kalmari, varalla Risto 
Ara järvi ja Paavo Kokkonen.

Jäsenistö

Osaston jäsenmäärä v. 2011 lopulla oli 182. 
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 155. 
Jäsenmäärä on hieman muuttunut (v. 2011 
alussa 177, maksaneita 149). Osastosta erosi 
v. 2011 aikana X jäsentä ja uusia jäseniä on 
saatu XX.

Kokous- ja 
jäsentoiminta
VUOSIKOKOUS. Osaston sääntömääräi-
nen vuosikokous pidettiin Kansainvälisessä 
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taja Farkas Tamás, sihteeri Bogdá nyiné Ács 
Zsuzsanna ja Földi István.

YSTÄVYYSKAUPUNKIRETKI tehtiin 
11.– 16.7. Matkalla Miskolcissa oli 10 
seuran jäsentä ja isäntänämme sikäläinen 
ystävyysseura. Ohjelmassa oli runsaasti 
ystävyysseuralaisten järjestämiä retkiä 
(mm. Egeriin ja Slovakian Kassaan/Kosi-
ceen), vierailuja historiallisiin kohteisiin ja 
mm. kahvihetki pormestari Kriza Ákosin 
vieraina.

KIELILEIRI, jolla suomalaiset opiskelivat 
unkaria ja unkarilaiset suomea, järjestettiin 
Unkarin Tapolcassa 17.7. – 31.7.2011. Leirin 
organisoinnista vastasi Budapestin Kalevala 
-ystävyyspiiri ja Tapolcan Unkari-Suomi – 
yhdistys. Mukana oli myös 3 unkarin opis-
kelijaa Tampereelta. Irmeli Kniivilä toimi 
leirillä suomen kielen opettajana.

UNKARIN KANSALLISPÄIVÄÄ (15.3.) 
vietettiin 5.4. Kansainvälisessä toimintakes-
kuksessa. Paikalla oli 18 osastolaista kuunte-
lemassa Yliopistonlehtori Magdolna Kovác-
sin esitelmää ”Unkarilaisten Maahanmuutto 
Suomeen”. Tarjoilut tilaisuuteen järjestettiin 
jälleen nyyttikestiperiaatteella.

SAUNAILTA VÄHÄ-OTAVAN SAARES-
SA. Lempiäniemessä, Leporanta-Säätiön 
lomapaikassa, keitettiin gulyásia ja saunot-
tiin 28.5. Paikalla oli 17 henkeä, joista 3 
Lempäälän osastosta.

EUROOPAN KIELTEN PÄIVÄ. Osasto 
oli mukana Euroopan Unionin järjestämäs-
sä Kielten Päivässä kirjastotalo Metsossa 
26.9.2011.  Ohjelmassa oli Alma Peltolan 
ja Mária Uliczki-Peltolan pitämä satutuokio 
sekä Tenho Takalon ja Laura Panulan ala-
koululaisille järjestämä kielikioski. 

NÄYTTELYT. Osastomme järjesti keväällä 
unkarilaisten Talvisodan vapaaehtoisten ja 
lapualaisten kohtaamisesta kertovan valoku-
vanäyttelyn ”Tavallisia Tarinoita” ja syksyllä 
tapolcalaisen János Vecsein kuvataidenäytte-
lyn Kansainvälisessä toimintakeskuksessa.

RUOKAKURSSI järjestettiin Kalevan 
kirkolla 10.10. Mária Uliczki-Peltolan ja 
Eija Kukkuraisen suunnittelema unkari-
lainen menu oli onnistunut: unkarilaisen 
ruoan lumoissa oli 25 osaston sekä Kalevan 
seurakunnan jäsentä ja kaksi unkarilaista 
vierailijaa.

ELOKUVAILLAT aloitettiin syyskaudella 
Kansainvälisessä toimintakewskuksessa. 
Unkarilaisia elokuvia katseltiin kahtena 
sunnuntaina (Valahol Európában ja A Tanú). 
Molempiin tapahtumiin saatiin teoksille 
Tapio Peltolan mainio ja asiantunteva 
alustus.

 MYYJÄISET. Kalevan kirkolla järjestet-
tiin lauantaina 3.12. Kalevan seurakunnan 
myyjäiset, joihin osasto osallistui omalla 
pöydällään toimintansa tukemiseksi.

PIKKUJOULU pidettiin 12.12. Kansainvä-
lisessä toimintakeskuksessa. Nyyttikes tei nä 
pidetyssä juhlassa nautittiin glögiä, riisipuu-
roa ja jouluisia leivonnaisia. Juhlassa vieraili 
myös joulupukki. Läsnä oli 18 henkeä. 

Tiedotustoiminta
Suomi-Unkari Seura julkaisee jäsenistölle 
tarkoitettua lehteä “Suomi-Unkari”, joka 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tampereen 
osasto on julkaissut neljä kertaa vuodessa il-
mestyvää jäsenlehteä UNKARIN UUTISET 
- Magyar Hírek. Vastaavana toimittajana 
on toiminut Tenho Takalo, joka on myös 
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vastannut lehden taitosta. Lehden tarkoi-
tuksena on tiedottaa jäsenkunnalle seuran 
ja osaston toiminnasta, seurata Unkarin ta-
pahtumia sekä kertoa aikakauslehden tapaan 
ajankohtaisista Unkariin liittyvistä asioista. 
Lehdestä on kuluneen vuoden aikana saatu 
lukea jäsenten omia tarinoita siitä, miten he 
ovat Unkariin tutustuneet. Osaston uusia 
www-sivuja on valmisteltu vuoden 2011 
lopussa heti uuden vuoden alkajaisiksi käyt-
töönotettavaksi.Kiireellisissä tapauk sis sa 
on lähetetty jäsenistölle erillisiä tie dot  teita 
postitse ja sähköpostitse.

Muu toiminta
SEURAN EDUSTAJAKOKOUS.  Vuo-
sikokous valitsi Suomi-Unkari Seura ry:n 
edustajakokoukseen osaston edustajiksi 
Laura Panulan ja Ann-Marie Mäkisen, 
varaedustajaksi Alma Peltolan. Toisen 
varaedustajan valinta jätettiin hallituksen 
tehtäväksi. Hallitus valitsi varaedustajaksi 
Simo Kohon. Edustajakokouksessa 7.5.2011 
osaston edustajina olivat Laura Panula ja 
Anne-Marie Mäkinen.

OPERETTI. Operettiteatteri BRAVO! esitti 
Franz Lehárin Mustalaisruhti na ttaren 30.10. 
Tampereen Työväen Teatterissa, jossa 27 
osaston jäsentä nautti yhdessä musiikista ja 
tunnelmasta. 

OSASTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄ 
pidettiin Helsingissä 19.11.  Osastoa edus-
tivat tilai suudessa Laura Panula ja Tenho 
Takalo.

Lähiosastojen yhteistyö 
- Lempäälän osaston kesätapahtumaan 
osallistui 4 osastomme edustajaa. Järviris-

tei  ly Hämeenkyrön maisemissa toteutettiin 
elokuun alussa.

-Valkeakosken, Lempäälän ja Tampereen 
osastojen  tapaaminen järjestettiin 18.11. 
Lempäälän osaston pikkujoulun yhteydes-
sä. Tapaamisessa osastoa edustivat Mária 
Uliczki-Peltola, Tapio Peltola, Irmeli Knii-
vi lä ja Laura Panula.

- Pääsiäisjuhla Valkeakoskella sai myös 4 
osallistujaa Tampereen osastosta.

- Osaston edustajat kävivät tervehtimässä 
Lempäälän osaston puheenjohtajaa 29.10. 
vietetyillä syntymäpäiväjuhlilla.

- Osaston edustajia oli mukana myös Val-
keakosken osaston pikkujoulussa 2.12.

Päivystys toiminta-
keskuksessa ja muu 
asiantuntija-apu
PÄIVYSTYS. Eija Kukkurainen on päivys-
tänyt toimistolla Kansainvälisessä toimin-
takeskuksessa mahdollisuuksiensa mukaan 
torstaisin klo 16–17. Toimistolla on ollut 
myynnissä seuran julkaisemia kirjoja ja 
unkarilaisia mausteita. 

UNKARIN KIELI. Unkarin kieltä oli ke-
vätkaudella mahdollista opiskella Ahjolan 
kansalaisopistossa. Moni osaston ja sen 
hallituksen jäsen on antanut tarvittaessa 
asiantuntemus-, tulkkaus- ja majoitusapua 
myös ulkopuolisille tahoille.

KANSAINVÄLISEN TOIMINTAKES-
KUKSEN TUKIYHDISTYS piti syysko-
kouksensa 17.11. Osastoa edusti Eija Kuk-
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ku rainen, joka on ollut osaston edustajana 
Kansainvälisen toimintakeskuksen tukiyh-
distyksen hallituksessa v. 2011, ja valittiin 
myös toimikaudeksi 2012. 

KANSAINVÄLISEN TOIMINTAKES-
KUKSEN kevätjuhlaa vietettiin perinteisesti 
Snellmanin päivänä 12.5. ja pikkujoulua 
17.11. muiden ystävyysseurojen kanssa 
yhteisesti. 

SUOMI-UNKARI SEURAN TAMPEREEN OSASTON HALLITUS

 Irmeli Kniivilä Laura Panula
 puheenjohtaja sihteeri

Zoltán Fábrin filmi Körhinta (Karuselli; 1955) 
esitetään DVD-tallenteena 

Kansainvälisessä toimintakeskuksessa  29.1.2012 klo 16 alkaen.

Olemme päättyneen toimintakauden aikaan 
katsoneet kaksi DVD-elokuvaa ja jatkamme 
vuonna 2012. Seuraava elokuva on 29.1.2012 
esitettävä Zoltán Fábrin ohjaama filmi Kör-
hinta (Karuselli, Suomessa viimeksi esitetty 
nimellä Pieni karuselli marraskuussa 2011). 
Ohjaus on vuodelta 1955 ja Körhinta oli 
Fábrin 4. kokopitkä elokuva. Kaikkiaan hän 
ohjasi 25 elokuvaa. 

Fábri (1917—1994) valmistui 2. maail-
mansodan alla 1938 kuvataiteilijaksi, mutta 
teatteri ja myöhemmin elokuva vei hänet 

mukanaan. Vuonna 1941 hän valmistui 
Unkarin teatterikorkeakoulusta josta siirtyi 
heti ohjaajaksi, näyttelijäksi, lavastajaksi 
ja näyttämömestariksi. Näyttämöohjauksia 
kertyi uran aikana 16 ja lavastuksia yli 60. 
Vuonna 1950 hän siirtyi Hunnia -eloku-
vayhtiön palvelukseen, aluksi taiteelliseksi 
johtajaksi ja pian (1952) ohjaajaksi. Fábri 
on saanut lukuisia kansainvälisiä ja unka-
rilaisia tunnustuksenosoituksia ja monissa 
listauksissa ”Körhinta” luetaan ”maailman 
parhaiden” elokuvien joukkoon.
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SUOMI-UNKARI SEURA 
Tampereen osasto ry

 Tilinpäätös  2011

TULOSLASKELMA 01.01.2011 - 31.12.2011
Varsinainen toiminta

    Kulut -   1.298,02
    Tuotot +  1.455,50 -    157,48

Jäsenlehti  - 1.001,80

Vuokrakulut -    190,00
Muut kulut  -    938,49

Jäsenmaksutuotot  + 1484,00
Korkotuotot  +       1,96  

Oman toiminnan tuotto  -    486,85

Avustukset 
    Tampereen kaupunki +  300,00  
 Lahden osasto, lahjoitus +    50,00 +   350,00  
 
Tilikauden alijäämä  -   136.85

TASE   31.12.2011

Vastaavaa  Vastattavaa

Rahoitusomaisuus  Oma pääoma 1.1.2011 1.510,94
    Pankkisaamiset, Sampo 1.368,34 Alijäämä 136,85
    Käteskassa 5,75
    
 1.374,09  1.374,09
 =======  ====== 
Tampereella 24.1.2012

Liite 2
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SUOMI-UNKARI SEURA 
Tampereen osasto ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
joka valitsee hallituksen jäsenet ja puheen-
johtajan vuodeksi kerrallaan. Vuosikokous 
hyväksyy myös toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman sekä talousarvion 
seuraavaa toimintakautta varten. Mikäli 
jäsenet tai osaston hallitus katsovat tarpeelli-
seksi, voidaan osaston ylimääräinen kokous 
muulloinkin kutsua koolle.

Osaston toiminta
OSASTON TALOUS. Osaston varat käy-
tetään toiminnan ylläpitämiseen ja kehittä-
miseen. Talousarvio perustuu n. 170 jäsenen 
jäsenmaksutuloihin, jolloin jäsenmaksuker-
tymä säilyy suurin piirtein nykyisellään. 
Hallituksen esitys vuoden 2012 jäsenmaksu 
on 25 euroa, josta seuran osuus on 15 euroa 
ja osaston osuus 10 euroa. 2. maksuluokassa 
(yli 65-vuotiaat ennen v. 2007 liittyneet) 
jäsenmaksu on 20 euroa, josta seuran osuus 
12 euroa ja osaston osuus 8 euroa.

Mahdollisten maksullisten tilaisuuksien 
pääsylippujen myyntitulojen ym. tulojen 
kertymän arviointi on vaikeaa, koska ylei-
sömäärää ja esiintyjille maksettavia palkki-
oita tai korvauksia on mahdoton ennakoida 
täsmällisesti. 

KOKOUS- JA JÄSENTOIMINTA. Osasto 
pyrkii itsenäiseen ja omaehtoiseen toimin-
taan. Toisaalta pyritään yhteistyössä Suomi-
Unkari Seuran ja sen muiden osastojen sekä 

Seuran ja sen osastojen tarkoituksena on 
sääntöjensä mukaan koota eri kansa lais-
piirejä toimimaan Suomen ja Unkarin 
kulttuurisuhteiden kehittämiseksi. Seura 
pyrkii niin ikään levittämään ja syventämään 
Unkarin historian, kulttuurin, yhteiskunnan 
ja talouselämän tuntemusta sekä lujittamaan 
ja lisäämään Suomen ja Unkarin välistä 
vuorovaikutusta ja ystävyyttä.

Seura ja osastot järjestävät tarkoituksensa 
toteuttamiseksi esitelmätilaisuuksia, tukevat 
näyttelyiden, konserttien ym. taidetilaisuuk-
sien järjestämistä sekä Unkariin liittyvää 
tiedotus- ja harrastustoimintaa. Kontaktien 
kehittämiseksi ja molemminpuolisen tun-
temuksen lisäämiseksi edistetään unkarin 
kielen opiskelua ja järjestetään matkoja.

Toimihenkilöt ja 
hallinto
Osaston asioita hoitaa osaston vuosiko-
kouksen valitsema hallitus. Siihen kuuluu 
vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjoh-
tajan lisäksi vähintään kolme ja enintään 
viisitoista jäsentä, jotka valitaan vuodeksi 
kerrallaan. Hallituksen jäsenten tulee olla 
osaston jäseniä. Toimintakertomuksen yh-
teydessä on esitetty toimintavuoden 2011 
hallitus.

Osaston ylin päättävä elin on vuosikokous, 

Liite 3
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Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa 
tarjoamaan jäsenkunnalle ja kulloisestakin 
teemasta kiinnostuneille tamperelaisille 
monipuolista ohjelmaa. Osaston toiminnan 
tehostamiseksi ensiarvoista on jäsenkunnan 
aktivointi ja sellaisen toiminnan suunnitte-
lu, josta jokainen jäsenryhmä voisi löytää 
itseään kiinnostavia teemoja. Lähiosastojen 
kanssa jatketaan vahvaa yhteistyötä.

Ohjelmasuunnitelma 
vuodelle 2012
Ohjelmasta tullaan tiedottamaan yksityis-
kohtaisesti jäsenlehdessä, verkkosivuilla 
sekä tarvittaessa lehdissä.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKO-
US. Vuosikokous pidetään keskiviikkona 
15. helmikuuta kello 18 Kansainvälisessä 
toimintakeskuksessa 

UNKARIN KANSALLISTA JUHLA-
PÄIVÄÄ, maaliskuun 15:ttä vietetään tänä 
vuonna 18.3.  Kansainvälisessä toiminta-
keskuksessa.

KOULUJEN UNKARIVIIKOT. Unka-
riviikkojen tapahtumiin osallistutaan loka-
kuussa myös Tampereella. Suunnitelmissa 
on mm. samoihin aikoihin järjestettävä un-
karilaisten ruokien teemaviikko.

ELOKUVAILTOJA tullaan jatkamaan 
myös tällä toimintakaudella, noin 1 krt./ 2 
kk.

SAUNAILTA. Kevättoimintakauden päät-
tävä tapaaminen järjestetään Vähä-Otavan 
saaressa touko-/kesäkuussa.

UNKARIN V. 1956 KANSANNOUSUN 

VUOSIPÄIVÄÄ (23.10.) vietetään loka-
kuussa Kansainvälisessä toimintakes kuk-
sessa. 

PIKKUJOULU ja UNKARI-MYYJÄI-
SET joulukuun alussa päättävät syyskau-
den.

KULTTUURIOHJELMA. Musiikki-, 
teatteri- ja näyttelyretkiä järjestetään, jos 
tarjolla on sopivaa Unkari-aiheista ohjel-
mistoa. Konserteista tai muista mahdollisista 
taiteilijavierailuista tiedotetaan jäsenistölle 
erikseen.

NUORISOLEIRI. Tänä vuonna Unkarin 
Bal atonilla järjestetään 2. kerran kansainvä-
li nen nuorisoleiri, jonne Miskolcin Por-
mes    ta rintoimisto on kutsunut osallistujia 
eri ys tävyyskaupungeistaan. Viime vuonna 
leiriläisiä oli myös Tampereelta ja omalla 
kustannuksellaan myös osaston edustaja. 
Nyt tutkailemme mahdollisuutta saada 
osaston edustaja tamperelaisten leiriläisten 
mukaan.

YSTÄVYYSKUNTAKOKOUS. Osaston 
edustajat osallistuvat kesäkuun 2. – 7.6 
Espoossa järjestettävään XII Suomalais-
unkarilaiseen ystävyyskuntakokoukseen, 
jonne myös ystävyyskaupunkimme Miskol-
cin edustajia odotetaan saapuvaksi.

STIPENDI. Osaston hallitus ottaa har kit ta-
vakseen tällä toimintakaudella toteutettavan 
suomenkielen opiskelua edistävän stipendin 
myöntämisen. Tavoitteena on tukea yhden 
ystävyysseuralaisen kieliopintoja Tampe-
reella ja näin myös edistää kaupunkienvä listä 
(Tampere ja Miskolc) kansainvälistymistä 
ja  yhteistyötä.

Tiedotus
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SUOMI-UNKARI SEURAN TAMPEREEN OSASTON HALLITUS

 Irmeli Kniivilä Laura Panula
 puheenjohtaja sihteeri
 

Seuran lehti “Suomi-Unkari” tulee jäsen-
kunnalle neljännesvuosittain. Osaston oma 
jäsenlehti UNKARIN UUTISET - Magyar 
Hírek ilmestyy neljä kertaa vuoden 2012 
aikana. Erilaisista osaston järjestämistä 
tilaisuuksista tullaan tiedottamaan yksityis-
kohtaisesti jäsenlehdessä, sähköpostitse sekä 
tamperelaisissa päivälehdissä (tapahtuma- ja 
seuratoimintapalstat). Tarvittaessa käytetään 
myös muita kanavia. Erityisesti verkkotiedo-
tusta pyritään tehostamaan osaston uusilla 
www-sivuilla.

Tampereen osaston toiminnasta infor moi-
daan myös FME:n (Suomessa asuvien un-
karilaisten yhdistys) Tampereella ja Pirkan-
maalla asuvia jäseniä.

Muu toiminta
Seuran varsinainen edustajakokous on huh-
tikuussa Helsingissä ja osastojen neuvotte-
lupäivä syksyllä 2012.

Osasto on tarvittaessa mukana ja apuna eri 
yhteisöjen saadessa vieraita Unkarista tai 
suunnitellessa omia matkoja Unkariin.
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Talousarvio vuodelle 2012

Varsinainen toiminta

Tuotot  +   600
Kulut - 1.300
  -    700

 
Jäsenmaksutuotot   + 1.500

Tuotot  yhteensä  +    800

Monistus-, posti- ja  toimistokulut  -    300
Jäsenlehti  - 1.000
Muut kulut  -    500 
  -  1.800 

Avustus, Tampereen kaupunki  +   600

Tilikauden alijäämä  -    400

Liite 4 SUOMI-UNKARI SEURA  
Tampereen osasto ry
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Sic transit gloria mundi 
vai 

per aspera ad astra?
tuossa 27.4. pidetyssä kokouksessa äänin 
21-3 sosialistien pidättäytyessä äänestä-
mästä; nykyisessä ”valtuustossa” on vain 
33 jäsentä.

Nimenmuutosten tausta
Päätöksellä, joka koski kaikkiaan 10 kau-
punginosaa (kerület), haluttiin muuttaa 
sellaisten aukioiden ja katujen nimet, jotka 
vuoden 1989 järjestelmänmuutoksen jälkei-
sen 21 vuoden aikana olivat ”menettäneet 
yleisen hyväksynnän ja suosionsa”. Näitä 
henkilöitä ja nimiä vuotta 1989 edeltänyt 
poliittinen järjestelmä oli toisen maailman-
sodan päättymisestä lähtien pitänyt esillä 
erityisesti ideologisesti esimerkillisinä ja 
tärkeinä. Vasemmistoenemmistöinen Bu-
dapestin hallinto ei kuluneen kahden vuo-
sikymmenen aikana ollut pitänyt katujen ja 
torien tai aukioiden nimien muuttamista tai 
van hojen, 2. maailmansotaa edeltäneiden 
nimien palauttamista tärkeänä. Itse asiassa 
vain räikeimpiin nimiin oli tartuttu aikai-
semmin, kun Pienen ja Suuren kaarikadun 
eri osat, Nép köz társaság út, Martírok 
útja ja Tonavan rantakadut olivat saaneet 
takaisin vanhat sotaa edeltäneet nimensä 
vuonna 1990. 

Mahdollisuuksia uusien nimien esiin 
nostamiseen antoi myös se, että henkilö-

Budapest sai uusia 
kadunnimiä
Voit menettää nimeäsi kantavan kadunnimen, 
jos olit Unkarin neuvostotasavallan aikana 
vuonna 1919 julkisesti neuvostotasavallan 
kannattaja tai tukija; jos osallistuit ille gaa-
liseen kommunistiseen puolueeseen 1920- 
ja 1930-luvuilla; jos kompromettoit it sesi 
2. maailmansodan jälkeen puna-armeijan 
myötäjuoksijana tai jos julistit paavin kir-
konkiroukseen. 

Vastaavasti voit saada nimesi katu kylt-
teihin ja julkisille aukioille, jos teit poltto-
its emurhan demonstraationa kommunistista 
järjestelmää vastaan; jos vastustit juutalais-
ten siirtoa keskitysleireihin; jos olit suosittu 
taiteilija tai jos olit ”vain” jalkapallon ”Kul-
tajoukkueen” (Aranycsapat) jäsen.

– Näin, ja hiukan ironisesti, kirjoitti 
unkarilainen webbisivu www.fn.hu 27. 
huhtikuuta 2011 kertoessaan, että kaikki-
aan 26 Budapestin katua, toria, aukiota tai 
rakennusta nimettiin tai uudelleen nimettiin 
Budapestin vuoden tehtäviään hoitaneen 
pormestarin, István Tarlosin esityksestä 
Budapestin kaupunginvaltuuston (közgyűlés) 
kokouksessa. Uudet nimet otettaisiin uutisen 
mukaan käyttöön 12. toukokuuta, kuten 
sitten tapahtuikin. Pormestarin esitys voitti 
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nimen käyttö oli kadun tai julkisen paikan 
nimessä mahdollista jo viisi vuotta ao. hen-
kilön kuoleman jälkeen, kun aiemmin vaa-
dittiin 25 vuoden ylimenokausi. Lisäksi vuo-
sien kuluessa nousee esille uusia esikuvaksi 
kelpaavia ja yleisessä muistissa pidettäviä 
henkilöitä, joiden nimet halutaan ”ikuistaa” 
tällä tavoin. Itse asiassa pormestari Tarlos 
esityksensä perusteluissa halusikin nostaa 
esille nimenomaan kirjallisuuden, musiikin, 
teatteri- ja kuvataiteen piiristä henkilöitä, 
joiden ansiot tunnustettaisiin tällä tavoin. 
Yhtä lukuunottamatta uudet taiteilijanimet 
ovat myös nimenomaan 1900-luvulta ja osin 
vuosisadan jälkim mäi seltä puoliskolta.

Nimenmuutosten 
välttämättömyys
Seuraavassa nimenmuutoksia ei ole arvioitu, 
mutta lyhyet po. henkilön elämää kuvaavat 
fragmentit antavat mahdollisuuden arvioida 
yksittäisen nimenmuutoksen taustoja. Joi-
denkin henkilöiden kohdalla joutuu mietti-
mään, onko uusi nimi ”parempi” kuin vanha, 
kun taas joidenkin lähes puoli vuosisataa 
käytössä olleiden nimien kohdalla joutuu 
miettimään, miksi katu tai aukio aikoinaan 
nimettiin juuri po. henkilön mukaan, sii nä 
määrin ristiriitaisista henkilöistä on jois sakin 
tapauksissa kyse. Uusien asuinalueiden 
kadunnimissä voidaan ongelmitta ottaa 
huomioon sellaiset henkilöt, joita  nyky aika 
pitää tällaisen muistamisen ja ”kunnianosoi-
tuksen” arvoisina, uudelleennimeä minen on 
tässä mielessä radikaalimpi kannanotto, sillä 
siinä menettelyssä pyyhitään tietoisesti pois 
osa kaupungin ja kansakunnan historiaa. 

Osittain nimenmuutokset ovat poliittis-
ta kosmetiikkaa, joka vain tuottaa hiukan 

vaivaa po. katujen yrityksille ja asukaille, 
mutta ni men muutokset ovat myös osa Un-
karin nykyistä sisäpoliittista keskustelua. 
Ne ker to vat siitä poliittisesta kahtiajaosta, 
joka viime vaalien jälkeen on kärjistynyt. 
Toisena osapuolena on voimantunnossaan 
oleva, oppositiosta piitaamaton enemmistö, 
FI DESZ, joka pyrkii varmistamaan po-
liittiset asemansa yhteiskunnassa. Toinen 
osapuoli on hajanainen oppositio, MSZP 
fraktioineen, LMP ja Jobbik, jotka voivat 
vain kyseenalaistaa enemmistön päätöksiä, 
ja tekevät sen – suo m  a laisen mittapuun mu-
kaan – varsin räikein sanakääntein.

Muutoksia Budan 
“ytimessä”
Budan linnavuoren alueella lyhyt Peter-
mann-katu yhdisti Wienin portin (Bécsi 
kapu) ja Kapisztrán-aukion (italialais syn-
tyinen munkki Giovanni da Capestrano, 
1386-1456). Petermann oli 1300-luvun alus-
sa Budan tuomari, joka joutui vastakkain itse 
paavin kanssa. Taistellessaan uppi nis kaisia 
Budan porvareita vastaan Anjou-suvun en-
simmäinen hallitsija Károly Róbert käytti 
hyväkseen jopa liittolaisensa paavin tukea, 
joka julistikin niskoittelevat Budan porva-
rit kirkon kiroukseen. Tällöin Petermann 
Tóth Miklós ja lahkolaispappi Lajos julis-
tivat viereisessä kirkossa pannaan itsensä 
paavin. Kadun uusi nimi Nándor utca 
viittaa taas Unkarin hallitsijaan Ferdinánd 
V:nteen (1830—1848) ja saksankielisen 
Ferdinand-nimen unkarinkieliseen vastinee-
seen. Aukion reunalla sijaitseva nykyinen 
sotahistoriallinen museo ja arkisto raken-
nettiin 1800-luvun alkupuolella kasarmiksi 
(Ferdinánd kaszárnya), joka siis nimettiin 
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hallitsijan mukaan, kuten katukin, josta vasta 
1954 tuli Petermann Bírón nimikkokatu.

II kaupunginosassa Budassa sijaitsee 
Budapestin liikenteen keskeinen solmukohta 
Moszkva tér (Moskovan aukio). Alueella 
oli vuosisatoja ollut savenottopaikka, johon 
kertyi vettä niin, että talvella lammella 
saattoi luistella. Myöhemmin paikalle ra-
kennettiin urheilukenttä ja vuonna 1929 se 
nimettiin kansantaloustieteilijän, pankkiirin 
sekä valtiovarainministerin ja pääministerin 
(1899—1903) mukaan Széll Kálmánin 
(1843—1915) mukaan, vuonna 1938 aukio 
alkoi muodostua liikennesolmuksi. Mosko-
van aukio siitä tuli poliittisten muutosten 
jälkeen vuonna 1951.

III kaupunginosassa oli myös Endre 
Ságvárin (1913—1944) mukaan nimetty 
katu. Ságvári oli lakimies, aktiivinen va-
semmistolainen ja 1930-luvulla illegaali-
sen kommunistisen puolueen jäsen. Hän 
menehtyi 1944 tulitaistelussa, joka syntyi, 
kun kaksi santarmia tuli pidättämään häntä. 
Toinen santarmeista menetti myös henkensä 
ja toinen teloitettiin vuonna 1959 Ságvárin 
murhaan syyllisenä. Ságvárin asemesta katu 
nimettiin uudelleen tunnetun näyttelijän Sin-
kovits Imren (1928—2001) mukaan.

Koltói Anna (1891—1944) työsken-
teli vuona 1918 ammattiyhdistysliikkeessä 
ja Unkarin neuvostotasavallan aikana hän 
toimi hallintovirkamiehenä, neuvostojärjes-
tel män romahdettua hän joutui oikeuteen ja 
sai kahden vuoden vankeustuomion. Hän 
jatkoi toimintaansa työväenliikkeessä ja 
vuonna 1944 nuoliristiläiset murhasivat 
Koltóin hänen asunnossaan. Koltói menetti 
III kaupunginosassa nimikkokatunsa, joka 
nimettiin uudelleen vuonna itsemurhan teh-
neen suositun näyttelijätär Domján Editin 

(1932—1972) mukaan. 
Kaksi Unkarin kaikkien asikojen me-

nes tyksekkäimmän, vuosina 1950–1954 
pelanneen jalkapallojoukkueen (Arany csa-
pat) jäsentä sai niinikään nimikkokatunsa 
III kaupunginosaan, nimittäin Hidegkuti 
Nándor (1922—2002) ja Kocsis Sándor 
1929—1979), väistyä saivat paikannimiin 
perustuvat Nagybátonyi utca ja Harsány 
lejtő. IV kaupunginosassa taas nimettiin 
eräs tähän asti nimetön aukio Gróf Es-
terházy Jánosin (1901—1957) mukaan. 
Kreivi Es terházy oli toiminut Slovakian 
unkarilaisten puolestapuhujana ja 1. Wienin 
sovintotuo mion (1938) jälkeen hän Kassan 
(slov. Ko šice) kaupungin edustajana otti 
vastaan kaupunkiin Unkarin valtionhoitaja 
Horthyn johdolla marssivat unkarilaisjou-
kot, mutta siirtyi pian Unkarin miehittämiltä 
alueilta Slovakian puolelle. Hän puolusti 
sotavuosina sekä Unkariin liitettyjen alu-
eiden unkarilaisten että myös alueliitosten 
seurauksena Unkariin liitettyjen slovakia-
laisten etuja. Hän oli myös ainoa, joka 1942 
äänesti Slovakian parlamentissa juutalaisten 
karkottamista vastaan. Sodan jälkeen hänet 
tuomittiin tekaistujen syytösten perusteella 
ja hän ehti ennen vuonna 1957 tapahtunutta 
kuolemaansa kärsiä rangaistustaan Siperian 
ohella lähes jokaisessa Tshekkoslovakian 
vankilassa.

Pestin uusia nimiä
VIII kaupunginosassa Erdélyi utca sai uu-
den nimen Bauer Sandorin (1952—1969) 
mukaan. Autonasentajaharjoittelija Bauer 
teki 20.1.1969 polttoitsemur ha yri tyksen 
Kansallismuseon pihalla kahden Unkarin 
lipun välissä. Bauer vietiin sotilassairaalaan, 
jossa hän kolme vuorokautta myöhemmin 
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kuoli palovammoihinsa. Hän esitti tekonsa 
motiiveiksi isänmaanrak kautensa ja neuvos-
tomiehityksen sekä kommunististen sorron 
vastustuksen.

VIII kaupunginosassa Tasavallan 
aukio, Köztársaság tér muuttui Johannes 
Paavali II:n (1920—2005) aukioksi, II. 
János Pál pápa tér. Aukiota oli käytetty 
siipikarjan, ympäröivän maaseudun tuot-
tamien elintarvikkeiden, heinien ja lopuksi 
1800-luvun al kupuolelta aina 1870-luvulle 
asti hevosten markkinapaikkana, siksi sen 
ni menä oli aiemmin ollut mm. Hevosmar k-
ki natori, sitten Uusi markkinatori. Lopuksi 
siitä tuli 1902 Tisza Kámán tér unkarilaisen 
poliitikon ja mm. pitkäaikaisen pääministe-
rin Tisza Kálmánin (1830—1902) mukaan, 
ja vihdoin 1946, kun Unkarin tasavalta oli 
sodan jälkeen perustettu, Köztár sa ság tér. 
Aukion talossa numero 27 toimi 1940-lu-
vulla Saksan kansallissosialistista liikettä 
esiku va naan pitäneitä unkarilais järjestöjä. 
Sodan päätyttyä tyhjentyneestä rakennukses-
ta tuli Unkarin kommunististen järjestöjen 
ensimmäinen toimipaikka, nykyisin talo on 
Unka rin sosialistisen puolueen, MSZP:n 
pää maja. Tasavallan aukio-nimen taustalla 
on 1.11.1918 aukiolla pidetty ko kous, joka 
oli alkusysäys Unkarin muuttamiseksi ta-
savallaksi.

Nimenmuutosten seurauksena XV 
kaupunginosassa aiempi paikannimeen pe-
rustunut Gyalu utca on nyt nimetty Dalnoki 
Jenőn mukaan. Dalnoki oli olympiatason 
jalkapalloilija ja jalkapallovalmentaja. Rá-
kos palotan ensimmäinen sodanjälkeinen  
pormestari ja sosialidemokraattisen puolu-
een johtoon kuulunut Szőcs Áron on saanut 
luopua nimikkokadustaan, joka on nimetty 
uu delleen sosiografi ja kirjailija Illyés Gy-

ulan (1902—1983) mukaan.
Lähinnä uusbarokkia lukuisissa jul-

kisissa töissään edustanut Zala György 
aik. Mayer (1858–1937), oli aikakautensa 
tunnetuimpia ja arvostetuimpia kuvanveis-
täjiä. Hän on saanut antaa nimensä aiemmin 
ni mettömälle aukiolle niinikään XV kau-
punginosassa. Zalan töitä on mm. Aradin 
veri to distajien muistomerkin eli Aradin 
vapau denpatsaan toteutus sekä Kuninga-
tar Elisabetin patsas Döbrentei-aukiolla 
ja hän osallistui myös monumentaalisen 
Millenium-muistomerkin suunnitteluun ja 
toteutukseen Sankareiden aukiolla (Hősök 
tere).

XVI kaupunginosassa vain yksi nimi 
vaihtui, kun Bajcsy-Zsilinszkyn (1886—
1944) aukiosta tuli Tábody Ida tér; Hän 
oli syntynyt Kárpátaljassa, joka Trianon’n 
rauhassa siirtyi sodan tuloksena peruste-
tulle Tshekkoslovakian valtiolle ja kuuluu 
nyk. Ukrainalle. Tábody toimi Pozsonyssa 
(slo vakiaksi Bratislava) opettajanvalmis-
tuslaitoksen opettajana ja johtajana. Kun 
tshekit ottivat alueen haltuunsa, hän siirsi 
koko laitoksen Cinkotaan, joka nykyisin 
kuuluu Budapestin esikaupunkeihin osana 
XVI kau punginosaa. Hänestä tuli Cinkotan 
ja myöhemmin Budapestin 1. naispuolinen 
kunniakansalainen. Tábody siirsi Pozsonysta 
myös P. Elisabetin mukaan nimetyn lasten-
kodin (Szent Erzsébet Gyermekotthona) 
Cin ko tan viereiseen Pécelin pikkukaupun-
kiin.

Mónus Illés (1888—1944) osallistui 
nahkatyöläisten ammattiyhdistystoimintaan 
ja kuului sosialidemokraattisen puolueen 
johtoon, toimitti ay-lehteä ja kirjoitti Nép-
szava-lehteen. Hän joutui 1944 Gestapon 
vangitsemaksi, mutta onnisrtui pakenemaan, 
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kunnes nuoliristiläiset saivat hänet kiinni 
ja teloittivat. XVII kaupungionosassa oli 
Mónusin nimeä kantanut puisto, jonka 
nimi muutettiin Kósa Pál-puistoksi. Kósa 
(1921—1959) oli puuseppä, toimi 1940-lu-
vulla Unkarin kommunistisessa puolueessa, 
vuoden 1956 kansannousussa hän ryhtyi 
kuitenkin johtamaan Újpestin vallan ku-
mousneuvostoa ja pyrki hillitsemään kom-
munisteihin kohdistuneita väkivaltaisuuk-
sia. Kansannousun kukistuttua venäläiset 
van git sivat hänet ja vuonna 1959 hän sai 
kuoleman tuomion.

Wass Albertin (1908–1998) rintakuva 
oli paljastettu XVII kaupunginosassa muu ta-
ma vuosi sitten Pesti út- ja Erzsébet kör út 
-katujen risteykseen  rajautuvalla aukiolla, 
nyt myös aukio nimettiin tämän nykyisin 
Unkarissa suositun runoilijan mukaan. Wass 
oli syntynyt Erdélyssä, muutti sodan jälkeen 
Saksan kautta Yhdysvaltoihin ja eli siellä 
kuolemaansa saakka. Hän sai Unkarin kan-
salaisuuden vasta 1997. Vuoteen 1989 hänen 
tuotantonsa oli kiellettyjen kirjojen listalla 
niin Unkarissa kuin Romaniassakin.

Bajáki Ferenc (1883—1938) oli so-
sia lidemokraatteihin kuulunut lukkoseppä 
ja ammattiyhdistysaktiivi, joka oli mukana 
Un karin vuoden 1919 neuvostotasavallan 
hal lintohie rarkiassa. Neuvostotasavallan 
kaa duttua hän siirtyi vankienvaihdossa 
Neuvostoliittoon, jossa menehtyi Stalinin 
vainoissa 1938. Bajákin nimeä kantavat ka-
tukyltit XVII kaupunginosassa vaihdettiin, 
kun katu nimettiin uudelleen Mansfeld Pé-
terin mukaan. Mansfeldiä on romantisoiden 
kuvattu 20. vuosisadan ”betyáriksi”, mutta 
itse asiassa hän oli pikkurikollinen, joka 
kylläkin lokakuussa 1956 toimi yhteyshen-
kilönä eri vas ta rintaryhmien välillä. Hän 

joutui kiinni 1958. Kun hänen vallanku-
mouksellinen toimintansa ja eri rikoksista 
langetetut tuomiot yhdistettiin, päädyttiin 
kuolemanrangaistuk seen, joka pantiin täy-
täntöön vuonna 1959.

Solidaarisuusliikkeen 
marttyyri ja Raamatun-
kääntäjä
Myös XXI kaupunginosassa ollut Ságvári 
Endren katu sai mennä, kun nimi muutettiin 
Jerzy Popieluszkon kaduksi. Po pie luszko 
(1947–1984) oli Puolan katolisen kirkon 
pappi, joka 1980-luvun alussa nousi vastus-
tamaan maansa kommunistista järjestelmää, 
katosi vuonna 1984 ja löytyi murhattuna. 
Myöhemmin osoittautui, että veriteon ta-
kana oli kolme Puolanvaltiollisen poliisin 
jäsentä.

Csepelin saarella, XXI kaupunginosas-
sa sijainnut Tanácsház utca, (Kaupun-
ki) neuvoston talon katu vaihtui Károli 
Gás párin kaduksi. Károli (1529—1591) 
avus ta jineen sai valmiiksi ensimmäisen koko 
Raamatun unkarinnoksen vuonna 1590. 
Csepelissä toimivan Centrum Csepel -ta-
varatalon edustaa on kutsuttu Tavaratalon 
aukioksi, Áruház tér, nyt sen nimenä on 
Görgei Artúr tér. Görgei (alkuaan. Görgey, 
1818–1916) oli upseeri, joka vuoden 1848 
vapaustaistelussa nousi Unkarin armeijan 
ken raaliksi sekä sotaministeriksi ja ylipääl-
liköksi, joskin aikalaiset – aiheetta – ky-
seenalaistivat hänen ansionsa. 

Sallai Imren nimi sai myös väistyä 
katukilvistä Rudnyanszky -nimen tieltä. 
Rud nyansz ky Károly, oli vuoden 1848 
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vapaustaistelussa Unkarin armeijan yli-
luutnantti, poika Rudnyanszky Gyula 
(1858–1913) puolestaan toimi kirjailijana, 
kääntäjänä ja sanomalehtimiehenä. En-
simmäisen maailmansodan aikana Sallai 
(1897—1932) organisoi sodanvastaista, 
antimilitaristista toimintaa toverinaan mm. 
Korvin Ottó, joka vangittiin ja teloitettiin. 
Lokakuun vallankumouksen jälkeen Sallai 
innosti sotilaita seuraamaan Venäjän esi-
merkkiä, Unkarin neuvostotasavallan aikana 
hänestä tuli sisä asiain kansankomissariaatin 
poliittisen osaston päällikkö. Sallai ja tove-
rinsa Fürst Sándor, molemmat illegaalisen 
kommunistisen puolueen jäseniä, pidätettiin 
vuonna 1931 tapahtuneen Biatorbágyin ju-
na-attentaatin jälkeisessä kommunisminvas-
taisessa ilmapiirissä, tuomittiin ja teloitettiin 
pikaoikeudenkäynnin jälkeen 1932.

Neuvostotasavallan 
nimien tilalle 
taiteilijoita 
Anger Jakábin nimi kytkeytyi Unkarin 
neuvostotasavallan aikaan, hän toimi 
Nagy te té nyin vallankumousneuvoston 
puheenjohtajana. Angerin nimi hävisi XXII 
kaupunginosan kartalta ja hänen asemes-
taan runoilija Fáy Ferenc (1921–1981) sai 
oman kadun. III kaupunginosassa nimikko-
katunsa menettänyt Koltói Anna menetti 
sen myös XXII kaupunginosassa ja tilalle 
tuli Romhanyi Józsefille omistettu katu. 
Kirjailija, runoilija ja kääntäjä Romhányi 
(1921—1983) sai näin nimikkokatunsa 
synnyinseudulleen Nagytetényiin.

Zalka Máté (1896—1937) osallistui 

1. maailmansodassa sekä Italian rintaman 
(Doberdo) että  itärintaman taisteluihin. 
Hän joutui haavoittuneena vangiksi 1916 ja 
kuljetettiin leirille Siperian Krasnojarskiin. 
Hän osallistui pian oman partisaaniosaston 
johtajana  punaisten puolella Venäjän val-
lankumoukseen. Unkarin neuvostotasavallan 
romahdettua Zalka jäi Venäjälle ja ryhtyi 
kirjailijaksi, mutta osallistui vielä kenraa-
lina Espanjan sisällissotaan tasavaltalaisten 
puolella ja kaatui 1937. Myös Zalka menetti 
nimikkokatunsa ja tilalle tuli loistokkaana 
tenorina tunnetulle oopperalaulaja Simándy 
Józsefille (1916—1997) omistettu katu.

Andra János oli Unkarin neuvos-
totasavallan aikana Budafokin vallanku-
mousoikeuden jäsen. Andran nimikkokatu 
joutui myös vaakalaudalle ja joutui tappiolle 
olym piatason jalkapalloilijaa ja valmentajaa, 
ja 1950–1954 kultajoukkueeseen kuu lu nutta 
Zakariás Józsefia (1924—1971) vastaan.

Roosevelt saa mennä, 
mutta Elvis tulee ...
Ketjusillan Pestinpuoleisessa päässä oleva 
Rooseveltin aukio, Roosevelt tér, sai 
väistyä “suurimmalle unkarilaiselle”, krei-
vi Széchenyi Istvánille omistetun aukion 
tieltä. Aukion pohjoisreunassa on Unkarin 
tiedeakatemian rakennus ja eteläreunassa 
Eötvös-aukio ja Atrium Hyatt-hotelli. Au-
kiolla on ollut monta nimeä. Ennen ketjusil-
lan  (Lánchíd) rakentamista sitä kutsuttiin 
yksinkertaisesti lastinpurku au kioksi, sitten 
Lánchíd-aukioksi, hallitsija vierailun jälkeen 
Franz Joosefin aukioksi (Ferenc József tér), 
neuvostotasavallan ajan se oli Október 29. 
tér kunnes siitä 1919 tu li jälleen Ferenc 
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József tér ja vihdoin 1946 Roosevelt tér. 
Kreivi Széchenyi Ist ván (1791—1860) 
oli Unkarin vuoden 1848 vallankumousta 
edeltäneen reformikauden merkittävimpiä 
talous- ja valtiomiehiä, jonka lahjoitusten 
turvin voitiin rakentaa sekä Ketjusilta että 
Tiedeakatemian rakennus. Hän toimi myös  
Batthyányn vallankumous hal lituk sen 
liikenneministerinä, vangittiin ja kuoli van-
keu dessa Itävallassa.

Elvis Presley tér on Margit-sillan 
Budan puoleisessa päässä Török utcan 
ja Frankel Leó utcan risteyksen rajaama 
kolmio, joka aikaisemmin on ollut nimetön. 
Tammikuussa 1957 Presley esiintyi Yhdys-
valloissa aikoinaan suositussa Ed Sullivan 
Show’ssa laulaen gospelin Peace in the 
Valley ja ilmoitti omistavansa sen ahdin gossa 
oleville unkarilaisille, joille toivoi yleisön 
tukea. Presley nimettiin vuonna 2011 myös 
Budapestin kunniakansalaiseksi. Alkuke-
väästä 2011 Budapestin kaupungin sivuilla 
oli nettiäänestys, jossa kansalaiset saivat 
12:n ehdolla olevan aukion joukosta äänestää 
mielestään soveliainta aukiota nimettäväksi 
laulajan mukaan.

Silta ja stadion
Lágymányosi híd rakennettiin vuosina 
1992—1995 vastaamaan pääkaupungin 
kasvaneen liikenteen ja vuodeksi 1996 
suunnitellun Wienin–Budapestin maailman-
näyttelyn tarpeita. Sillan piti yhdistää Budan 
ja Pestin puoleiset uloimmat kaarikadut 
(Hungária körgyűrű) eli Pestinpuoleinen 
Könyves Kálmánin kaarikatu Budanpuo-
leisiin Szerémi- ja Budafoki-katuihin, mikä 
mah dollistaisi eteläisen ohikulkuliikenteen. 
Alustava päätös nimenmuutoksesta paikan-
nimeen perustuvasta Lágy mányosin sillasta 

Rákóczin sillaksi tehtiin osana kadunnimien 
muutosta 27. huhtikuuta, mutta lopullisesti 
nimenmuutos toteutui vasta elokuussa 
2011.

 Pestinpuoleiseen sillanpäähän rakentui 
uusi kansallisen kulttuurin keskus, kun 2002 
avattiin uusi Kansallisteatteri, Nem zeti 
Színház sekä Taiteiden Palatsi, Mű vészetek 
Palotája. Budan puoleisen sil lan pään poh-
joispuolelle taas valmistui – suunnitellun 
näyttelyalueen asemesta – 2006 Budapestin 
yliopiston ja Budapestin Teknillisen yliopis-
ton yhteinen kampus.

Vuosina 1948—1953 suurelta osin 
väsymättömällä talkootyöllä rakennettu 
Népstadion koki nimenmuutoksen jo aikai-
semmin. Vuonna 2002 tämän maineikkaan 
urheilu- ja suurtapahtuma-areenan nimeksi 
tuli Unkarin kaikkien aikojen maineik kaim-
man jalkapallojoukkueen laitahyökkääjän 
mukaan Puskás Ferenc Stadion. Puskas 
pelasi ja valmensi vuoden 1956 jälkeen mm. 
Espanjassa ja Yhdysvalloissa, joten nimen-
muutos ennen vuotta 1989 ei olisikaan ollut 
ideo logisesti mahdollinen.

 Stadionia oli suunniteltu itse asiassa 
jo vuodesta 1896 lähtien ja lukuisia kohteita 
oli tutkittu Budapestin alueella mahdol-
lisina sijoituspaikkoina, vihdoin Unkarin 
parlamentti teki 1945 päätöksen stadionin 
rakentamisesta. Alustavasti urheiluareenaa 
suunniteltiin 100000 katsojalle, mutta val-
miin stadionin katsomoihin mahtui 69000 
katsojaa.

Edellä luetellut nimenmuutokset eivät 
Széll Kálmán -aukiota ja Széchenyi István-
aukiota lukuunottamarra juuri vaivaa turis-
tia. Nähtäväksi sen sijaan jää, tuleeko Elvis 
Presleyn aukiosta uusi turistien “pyhiin-
vaelluspaikka” Cracelandin tapaan.
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kaupungin- vanha nimi uusi nimi
osa
I Petermann Biró itca Nándor utca
II Moszkva tér Széll Kálmán tér
II nimetön aukio Elvis Presley tér/park
III Ságvári Endre utca Sinkovits Imre utca
III Nagybátonyi utca Hidegkuti Nándor utca
III Koltói Anna utca Domján Edit utca
III Harsányi lejtő Kocszis Sándor út
IV nimetön aukio Gróf Esterhzy János tér
V Roosevelt tér Széchenyi István tér
VIII Erdélyi utca Bauer Sándor utca
VIII Köztársaság tér II. János Pál pápa tér
XV Gualu utca Dalnoki Jenő utca
XV Szőcs Áron utca Illyés Gyula utca
XV nimetön katuosuus Zala György utca
XVI Bajcsy-Zsilinszky tér Tabódy Ida tér
XVII Mónus Illés park Kósa Pál park
XVII Wass Albertin muistomerkin Wass Albert tér
 ympäristö
XXI Bajáki Ferenc utca Mansfeld Péter utca
XXI Ságvári Endre utca Popieluszko utca
XXI Tanácsház utca Károli Gáspár utca
XXI Áruház tér Görgei Artúr tér
XXII Sallai Imre utca Rudnyánszky utca
XXII Anger Jakáb utca Fáy Ferenc utca
XXII Koltói Anna utca Romhányi József utca
XXII Zalka Máté utca Simándy József utca
XXII Andra János utca Zakariás József utca
XXI ja XXII Lágymányosi híd Rákóczi híd

Budapestin uudet kadunnimet ja julkisten 
aukioiden nimet

27.4.2011 kaupunginhallinnossa tehdyn päätöksen mukaan
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Suomi-Unkari Seuran 
Tampereen osasto ry:n säännöt

Osastolla on oikeus omistaa kiinteistöjä 
ja arvopapereita toimeenpanna arpajaisia, 
rahankeräyksiä ja myyjäisiä, vastaanottaa 
lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa 
ravintola- ja kahvilaliikettä sekä kios-
kikauppaa, kutakin yhdessä toimipaikassa.

3 § Osaston jäsenyys ja 
jäsenmaksut

Osaston henkilöjäseneksi voi päästä henki-
lö, jonka osaston hallitus on hakemuksesta 
osaston henkilöjäseneksi hyväksynyt, sekä 
tukijäseneksi Suomessa rekisteröidyt oi keus-
kelpoiset yhteisöt, jotka omaksuvat osaston 
ja seuran tarkoituksen ja jotka osaston hal-
litus tukijäseniksi hyväksyy.

Henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruu-
desta päätetään osaston vuosikokouksessa 
ottaen huomioon seuralle maksettavat 
jäsenmaksut. Tukijäsenten jäsenmaksun 
suuruudesta päättää osaston hallitus osaston 
vuosikokouksen vahvistamien perusteiden 
mukaisesti.

Osasto kuuluu Suomi-Unkari Seuraan 
jäsenosastona ja maksaa sille seuran var-
sinaisen edustajakokouksen vahvistaman 
jäsenmaksun.

4 § Osaston vuosikokous

Osaston vuosikokous on pidettävä viimeis-
tään helmikuussa hallituksen määräämänä 

1 § Osaston nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi-Unkari Seuran 
Tampereen osasto ry. Osaston kotipaikka 
on Tampereen kaupunki ja toimialue Tam-
pere ym päristöineen. Suomi-Unkari Seura 
– Finn-Magyar Társaság ry:stä käytetään 
näis sä säännöissä nimeä seura.

2 § Osaston tarkoitus ja toiminnan 
laatu

Osaston tarkoituksena on koota toimialueel-
laan eri kansalaispiirit Suomi-Unkari Seura 
– Finn-Magyar Társaság ry:n yhteyteen 
toimimaan Suomen ja Unkarin kulttuurisuh-
teiden kehittämiseksi,Unkarin historian ja 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sivistyk-
sellisen elämän tuntemuksen levit tämi seksi 
ja syventämiseksi sekä Suomen ja Unkarin 
ystävyyden lujittamiseksi ja yhteistoiminnan 
lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto 
toimii yhdyssiteenä Suomen ja unkarin kan-
salaisten ja kansalaisryhmien välillä järjes-
täen esitelmiä ja näyttelyjä, taidetilaisuuksia 
ja harrastustoimintaa, samoin kuin jäsenil-
leen henkilökohtaisia ja ryhmävierailuja ja 
–matkoja, edistäen unkarin kielen opetusta 
ja opiskelua sekä harjoittaen julkaisu- ja 
tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on 
molemmissa maissa lisätä toistensa olojen 
ja pyrkimysten tuntemusta.
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päivänä. Vuosikokous kutsutaan koolle 
viimeistään kahta viikkoa ennen paikkakun-
nalla leviävässä lehdessä tai kirjeellisesti.

Jokaisella henkilöjäsenellä on osaston 
kokouksessa yksi ääni. Osastoon liittynyt 
tukijäsen on oikeutettu lähettämään osaston 
kokoukseen yhden edustajan, jolla kokouk-
sessa on puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Vuosikokouksessa:
1.  käsitellään hallituksen toiminta- ja tili-

kertomus,
2.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

ja hallitukselle sekä muille vastuu vel-
vol lisille myönnettävästä vastuuvapau-
desta,

3.  hyväksytään toimintasuunnitelma
4.  hyväksytään talousarvio,
5.  valitaan seuraavaksi vuodeksi halli-

tuksen puheenjohtaja, jota kutsutaan 
osaston puheenjohtajaksi,

6.  valitaan muut hallituksen jäsenet,
7.  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 

va ratilintarkastajaa kuluvan vuoden 
tilejä tarkastamaan,

8.  päätetään henkilöjäsenten jäsen-
maksun  suuruudesta seuraavaksi 
kalenterivuo deksi,

9.  päätetään tukijäsenten jäsenmaksun 
perusteista,

10. valitaan edustajat seuran edustajako-
koukseen, sekä

11.  käsitellään muut mahdollisesti esille 
tulevat asiat.
Osaston vuosikokouksessa ovat oi-

keutettuja olemaan läsnä myös seuran kun-
niajäsenet sekä seuran hallituksen jäsenet 
ja toimihenkilöt. Heillä on kokouksessa 

puhevalta, mutta ei äänioikeutta.
Jäsenen on esitettävä kirjallisesti 

osaston hallitukselle viimeistään edellisen 
vuoden marraskuun loppuun mennessä ne 
asiat, jotka hän haluaa käsiteltäviksi osaston 
vuosikokouksessa.

5 § Osaston ylimääräiset kokoukset

Osasto kokoontuu ylimääräiseen kokouk-
seen silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeel-
liseksi tai vähintään yksi kymmenesosa 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti 
hallitukselta pyytää. Kokous on kutsuttava 
koolle vähintään kolme päivää ennen ko-
kousta paikkakunnalla leviävässä lehdessä 
taikka kirjeellisesti.

6 § Osaston tilivuosi

Osaston tilivuosi on tammikuun 1. päivästä 
joulukuun 31. päivään ja tilit on jätettävä 
vähintään kaksi viikkoa ennen osaston vuo-
sikokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. 
Tilintarkastajien on annettava niistä vuosi-
kokoukselle kirjallinen lausunto.

7 § Osaston hallitus

Osaston asioita hoitaa osaston vuosikokouk-
sen valitsema hallitus. Siihen kuuluu vuo-
deksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan 
lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään vii-
sitoista (15) jäsentä, jotka valitaan vuodeksi 
kerrallaan. Hallituksen jäsenten tulee olla 
osaston jäseniä.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan 
ja sihteerin keskuudestaan sekä ottaa muut 
tarvittavat virkailijat. Hallitus on päätösval-
tainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 
joukossa puheenjohtaja tai varapuheen
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johtaja, on läsnä.
Hallituksen tehtävänä on:

1. huolellisesti hoitaa osaston asioita 
noudattaen näiden sääntöjen määräyk-
siä sekä osaston kokousten ja seuran 
edustajakokouksen päätöksiä ja seuran 
hallituksen antamia ohjeita,

2. huolehtia osaston vuosikertomuksesta, 
taloudenhoidosta ja juoksevista asiois-
ta,

3. hyväksyä uudet henkilö- ja tukijäsenet, 
pitää jäsenluetteloa ja päättää tukijäse-
nten jäsenmaksuista osaston vuosiko-
kouksessa hyväksyttyjen perusteiden 
puitteissa, sekä

4.  neuvotella seuran hallituksen kanssa 
osaston toimintaa koskevista taloudel-
lisista ja oikeudellisista aisoista sekä 
kutsua kokoon osaston kokoukset.

8 § Osaston nimen kirjoittaminen

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 
sihteerin tai hallituksen keskuudestaan tähän 
tehtävään vuosittain määräämän henkilön 
kanssa.

9 § Toimikunnat

Osasto voi toimintansa edistämiseksi tarpeen 
mukaan perustaa hallituksen alaisia toimi-
kuntia, joille hallitus vahvistaa tarvittaessa 
ohjesäännön.

10 § Osastosta eroaminen ja 
erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota osastosta, on 
ilmoi tettava tästä yhdistyslain mukaisesti 
ennen sen vuoden alkua, jonka jäsenmaksu-

velvoitteista hän haluaa vapautua.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa 
laissa säädetyin perustein ja laissa säädettyä 
menettelyä käyttäen.

11 § Seuran edustajakokous

Seuran edustajakokouksiin osasto on oikeu-
tettu lähettämään niin monta edustajaa kuin 
seuran säännöt määräävät. Edustajat seuran 
edustajakokouksiin valitaan kunkin vuoden 
vuosikokouksessa.

12 § Osaston sääntöjen 
 muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä 
ainoastaan osaston vuosikokouksen päätök-
sellä, ja sääntömuutos on alistettava seuran 
hallituksen vahvistettavaksi.

13 § Yleisiä määräyksiä

Jos osasto haluaa erota seurasta, on siitä 
ilmoitettava kirjallisesti seuran hallitukselle 
tai seuran puheenjohtajalle taikka ilmoi-
tettava erosta seuran edustajakokouksen 
pöytäkirjaan merkittäväksi.

Seurasta eroamista koskeva esitys on 
hyväksyttävä kahdessa osaston kokouksessa, 
joiden välillä tulee olla vähintään 7 päivää. 
Ehdotusta osaston eroamiseksi seurasta on 
kannatettava vähintään ľ annetuista äänistä 
viimeksi pidetyssä kokouksessa.

Jos osasto purkautuu, joutuu sen omai-
suus Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar 
Társaság ry:lle.
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Suomi-Unkari Seuran säännöt
Hyväksytty seyran edustajakokouksessa 9.5.2009

tustoimintaa, tarkoituksena lisätä toistensa 
olojen tuntemusta molemmissa maissa.

Seuralla on oikeus omistaa kiinteistöjä 
ja arvopapereita, toimeenpanna arpajaisia, 
rahankeräyksiä ja myyjäisiä, vastaanottaa 
lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa 
ravintola- ja kahvilaliikettä sekä kioski-
kauppaa.

3 § 
Seuran jäsenyys ja jäsenmaksut

Seuralla on varsinaisia jäseniä, tukijäseniä 
ja kunniajäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi 
seuran hallitus hyväksyä seuran tarkoituksen 
hyväksi toimivat rekisteröidyt seuran paikal-
lisyhdistykset. Seuran tukijäseneksi pääsevät 
Suomessa rekisteröidyt muut yhteisöt, jotka 
omaksuvat seuran tarkoituksen ja jotka seu-
ran hallitus tukijäseniksi hyväksyy.

Seuran paikallisyhdistys suorittaa seu-
ralle kutakin henkilöjäsentään kohti seuran 
varsinaisen edustajakokouksen vahvistaman 
jäsenmaksun.

Seuran tukijäseneksi liittynyt muu 
rekisteröity yhteisö suorittaa vuosijäsen-
maksun, jonka suuruuden seuran hallitus 
vuosittain vahvistaa.

Seuran edustajakokous voi hallituksen 
esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi 

1 § 
Seuran nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi-Unkari Seu-
ra - Finn-Magyar Társaság ry, Samfundet 
Finland-Ungern - Finn-Magyar Társaság rf. 
Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki ja 
toimialueena koko maa.

Yhdistystä nimitetään näissä säännöis-
sä seuraksi.

2 § 
Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on Suomen ja Unkarin 
kulttuurisuhteiden kehittäminen, Unkarin 
historian ja yhteiskunnallisen elämän tunte-
muksen levittäminen ja syventäminen sekä 
Suomen ja Unkarin kansalaisten ystävyyden 
lujittaminen ja yhteistoiminnan lisääminen 
kaikilla elämän aloilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 
toimii yhdyssiteenä Suomen ja Unkarin kan-
salaisten ja kansalaisryhmien välillä, tukee ja 
ohjaa seuran paikallisyhdistysten toimintaa, 
edistää uusien paikallisyhdistysten perusta-
mista, järjestää esitelmiä ja taidenäyttelyjä, 
kulttuuritilaisuuksia ja muutakin vastaavaa 
harrastustoimintaa, edistää unkarin kielen 
opiskelua, stipendiaattien, harjoittelijoiden, 
taiteilijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden 
vaihtoa sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedo-
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henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti 
toimineet seuran pyrkimysten hyväksi. Seu-
ran kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § 
Varsinainen edustajakokous

Seuran päätösvaltaa käyttää edustajakokous 
ja seuran asioita hoitaa hallitus.

Varsinainen edustajakokous pidetään 
huhti-toukokuussa hallituksen määräämänä 
päivänä, josta on ilmoitettava viimeistään 
yhtä kuukautta ennen, ja varsinainen koko-
uskutsu on lähetettävä kahta viikkoa ennen 
kokousta kirjeellisesti seuran jäsenille.

Jokaisella seuran paikallisyhdistyksellä 
on oikeus lähettää edustajakokoukseen yksi 
edustaja kutakin alkavaa sataa jäsenmaksun-
sa maksanutta henkilöjäsentä kohti. Kullakin 
edustajalla on yksi ääni. Varsinaisen jäsenen 
edustaja voi valtakirjalla edustaa oman jä-
senyhteisönsä koko äänimäärää. Edustajan 
on oltava yhdistyksen jäsen.

Jokaisella seuran tukijäseneksi liit-
ty neellä yhteisöllä on oikeus lähettää 
edustajakokoukseen yksi edustaja, jolla on 
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Seuran kunniajäsenillä, hallituksen 
jäsenillä ja toimihenkilöillä on seuran edus-
tajakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksissa tehdään päätökset 
yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli ne 
eivät koske sääntöjen muuttamista tai seuran 
purkamista.

Varsinaisessa edustajakokouksessa:
1. todetaan kokouksen laillisuus ja pää-

tösvaltaisuus,
2. käsitellään hallituksen laatimat toiminta- 

ja tilikertomukset,
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

ja hallitukselle ja muille vastuu vel-
vollisille myönnettävästä vastuuvapau-
desta,

4. hyväksytään seuraavan kalenterivuo den 
toimintasuunnitelma ja talousarvio,

5. päätetään puheenjohtajan, hallituksen 
jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,

6. päätetään hallituksen jäsenten lukumää-
rästä,

7. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen 
puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran 
puheenjohtajaksi, sekä vuosittain muut 
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilal-
le,

8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 
varatilintarkastajaa kuluvan vuoden 
tilejä ja toimintaa tarkastamaan,

9. päätetään seuran paikallisyhdistysten 
seuralle maksettavan jäsenmaksun 
suuruudesta huomioon ottaen 3 §:n 
määräykset,

10. käsitellään muut varsinaiselle edusta-
jakokoukselle esitetyt asiat huomioon 
ottaen yhdistyslain 23 §:n määräykset.

Asia, jonka seuran paikallisyhdistys haluaa 
saada käsiteltäväksi varsinaisessa edusta-
jakokouksessa, on ilmoitettava kirjallisesti 
hallitukselle viimeistään helmikuun 15. 
päivään mennessä.

5 § 
Ylimääräiset edustajakokoukset

Ylimääräisen edustajakokouksen voi hallitus 
kutsua koolle tarvittaessa ja se on kutsuttava 
koolle, jos vähintään viidennes paikallis-
yhdistyksistä tai yksi kymmenesosa (1/10) 
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seuran koko jäsenluvusta sitä kirjallisesti 
hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten.

Kutsu, jossa on mainittava käsiteltä-
viksi tulevat asiat, on kirjallisesti lähetettävä 
seuran jäsenille vähintään neljätoista päivää 
ennen kokousta. Ylimääräisessä edustajako-
kouksessa johtaa puhetta seuran puheenjoh-
taja tai hänen estyneenä ollessaan jompikum-
pi hallituksen varapuheenjohtajista.

6 § 
Paikallisyhdistysten neuvottelupäivät

Edustajakokouksen lisäksi järjestetään vuo-
sittain paikallisyhdistysten väliset neuvotte-
lupäivät hallituksen päättämässä paikassa. 

7 § 
Seuran tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpää-
tös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on jätettävä vähintään kuu-
kautta ennen varsinaista edustajakokousta 
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilin-
tarkastajien on annettava niistä lausunto 
viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista 
edustajakokousta.

8 § 
Seuran hallitus

Seuran asioita hoitaa varsinaisen edustaja-
kokouksen alueellisen edustavuuden peri-
aatteella valitsema hallitus, johon kuuluu 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheen-
johtaja sekä kahdeksan (8) - kaksitoista (12) 
jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Lisäksi valitaan jokaiselle jäse-
nelle henkilökohtainen varajäsen. Hallituk-
sen jäsenten ja varajäsenten tulee olla seuran 

paikallisyhdistysten jäseniä. 

Puolet hallituksen jäsenistä on vuo-
sittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla 
arvan perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voi-
daan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi 
toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan enin-
tään kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallituksen kutsuu koolle seuran pu-
heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
jompikumpi varapuheenjohtajista.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, 
jos puheenjohtaja tai jompikumpi varapu-
heenjohtajista ja vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä on saapuvilla. Hallitus voi tarpeen 
mukaan asettaa keskuudestaan toimi- ja va-
liokuntia tai perustaa erityisiä tehtäviä varten 
asiantuntijoista koostuvia työryhmiä.

Hallituksen tehtävä on:

1. lain, seuran sääntöjen ja seuran edus-
tajakokousten antamien ohjeiden mu-
kaan hoitaa seuran asioita ja edustaa 
seuraa sen lainmukaisena hallituksena,

2. huolehtia seuran vuosikertomuksesta, 
taloudesta ja juoksevista asioista,

3. valmistella edustajakokouksessa ja 
paikallisyhdistysten neuvottelupäivillä 
käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna 
edustajankokouksen päätökset,

4. ottaa ja erottaa seuran toiminnanjohtaja 
ja muu henkilökunta sekä päättää heidän 
työsuhteittensa ehdoista,

5. pitää jäsenluetteloa,

6. hyväksyä varsinaiset jäsenet ja tukijäse-
net,
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7. päättää tukijäsenten vuosimaksuista,

8. käsitellä paikallisyhdistyksiä koskevat, 
niiden sääntöjen mukaisesti sille aliste-
tut asiat

9. tukea ja valvoa seuran toimiston työs-
kentelyä.

9 § 
Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja 
tai jompikumpi varapuheenjohtajista ku-
kin heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai 
hallituksen siihen erikseen määräämän 
hallituksen jäsenen kanssa. Juoksevien 
asioiden hoitoa varten voi hallitus myöntää 
toiminnanjohtajalle yksinään tai yhdelle 
hallituksen jäsenelle yksinään seuran nimen-
kirjoitusoikeuden.

10. § 
Jäsenten eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoi-
tettava tästä ennen sen vuoden alkua, jonka 
jäsenvelvoitteista jäsen haluaa vapautua.

Seuran jäsen voidaan erottaa laissa säädetyin 
perustein ja laissa säädettyä menettelyä 
käyttäen.

Seuran jäsen, jolta on yhden tai useamman 
vuoden osalta jäsenmaksut suorittamatta, 

menettää äänioikeutensa siksi, kunnes on 
suorittanut maksamatta jääneet erät.

11 § 
Sääntöjen muuttaminen ja seuranpur-

kaminen

Seuran sääntöjen muuttaminen vaatii anne-
tuista äänistä vähintään kaksi kolmasosaa 
(2/3) siinä varsinaisessa tai ylimääräisessä 
edustajakokouksessa, jossa asiasta pääte-
tään.

Seuran purkamisesta päätetään kah-
dessa peräkkäisessä edustajakokouksessa, 
joiden välillä on oltava vähintään kaksi (2) 
kuukautta. Kummassakin kokouksessa tulee 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista 
äänistä kannattaa purkamista.

Sääntöjen muutoksista tai seuran purka-
misesta on kokouskutsussa mainittava.

12 § 
Yleisiä määräyksiä

Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jääneet 
varat luovutettava purkamiskokouksen 
päätöksen mukaisesti käytettäväksi Un-
karin kulttuurin tunnetuksi tekemiseen 
Suomessa.
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Ajankohtaista
 

ELOKUVAESITYS. Zoltán Fábrin filmi 
Körhinta (Karuselli; 1955) esitetään DVD-
tallenteena Kansainvä lisessä toimintakes-
kuksessa, Suvantokatu 13,  29.1.2012 klo 
16 alkaen.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKO-
US pidetään keskiviikkona 15.2.2011 klo 
18 Kansainvälisessä toimintakeskuksessa, 
Suvan tokatu 13. 

OSASTON KOTISIVUT avataan osoit-
teessa http://suomiunkari.fi/osastot/wor-
dpress/tampere/. Siellä oleva tapahtuma-
palsta pyritään pitämään ajan tasalla myös 
Unkarin Uutisten ilmestymisten välillä. 
Huom. uudet sivut avataan vasta helmikuun 
alkupuolella.

****** 

PÄIVYSTYS: Kansainvälisessä toiminta-
keskuksessa, Suvantokatu 13, II krs, osas-
tomme sihteeri päivystää toimistossa tors-
taisin klo 16-17.  Toimistolla on myynnissä 
unkarilaisia mausteita (enää vähän jäljellä) 
sekä kirjallisuutta:

Julkaisuja

Unkarin kielen oppikirja Unkaria  
helposti 1  ----------------------------- 23,00 

Unkarin kielen oppikirja Unkaria  
helposti 2  ----------------------------- 23,00

Oppikirjoihin Unkaria helposti  

1 ja 2 liittyvät äänitteet cd:nä 
 (1 myös kasettina) ------------------- 12,00

Unkaria helposti taskukoossa  
(matkailusanasto) -------------------- 11,00

Unkarilais-suomalainen laulukirja  
Tavaszi szél  ----------------------------8,00

Eszter Vuojala: Unkarilaisten  
vieraana,  keittokirja ja viiniopas -- 23,00

Domokos Varga: Viestejä talvi- 
sodan Suomesta ja kansannousun  
Unkarista ------------------------------ 10,00

Unkari. Maa, kansa, historia    
- nyt erä alennushintaan ------------- 20,00

Unkarilaisia tuotteita 

Delikát 8 - keittomauste ---------------1,50 

Piros Arany, paprikatahna 
(mieto tai tulinen) iso  -----------------1,50

Piros Arany, paprikatahna 
(mieto tai tulinen) pieni  --------------3,00 

Paprikajauhe 50 g  ---------------------1,50
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Heinäkuisen matkamme kuvasatoa
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Viime heinäkuussa toteutettu matkamme 
Miskolciin oli meille kaikille sananmu-
kaisesti ”ikimuistettava”. Edellä on kolme 
kuvaa, ensimmäinen on otettu  helteisenä 
päivänä Egerissä, jonne menimme Miskol-
cista pikkubussilla. Vahinko vain, että aika-
taulumme oli niin tiukka, että ajoimme koko 
matkan Unkarin Suuren tasangin eli Alföldin 
pohjoisreunaa, Paljon idyllisempi olisi ollut 
reitti Bükk-vuoriston halki. Kumpuileva 
maasto ja jättikokoiset pyökit, joiden oksisto 
kaartui tien yli niin, että olisimme ajoittain 
ajaneet lehvästön muodostamassa käytäväs-
sä, olisi varmasti  osaltaan viilentänyt hiukan 
uuvuttavaakin matkantekoamme.

Kaksi muuta kuvaa on otettu iltapäivällä 
Avasin kukkulalla, jossa viinikellarien 
suuaukkoja on rinteessä ainakin neljänä 
päällekkäisenä rivinä. Kaikkien kellarien 
sisäänkäynti ei ole välttämättä kovin pramea, 
mutta osa on kunnostettu, maistiaisia varten 
on kunnon pöydät ja tuolit ja asianmukainen 
sisustus; niitä mahdolliset viinin ostajat 
nykyisin odottavat. Jos viinikellari on ni-
menomaan omaan käyttöön, olennaista on, 
että kellari on asianmukaisesti varustettu, 
tuuletus on kunnossa ja lämpötila viinin 
käymiselle ja säilyttämiselle otollinen. 
Kellarin seinillä kasvavasta samettisesta, 
jalohomeesta maallikkokin tietää, että kellari 
on otollinen viininvalmistuselle.
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Tampereen osasto ry:n hallitus 2011

Puheenjohtaja 
Irmeli Kniivilä 
Hatanpään puistokuja 22 D 84 
33900 Tampere 
puh. 050-5818471 
irmeli.kniivila@elisanet.fi
Sihteeri 
Laura Panula 
PL 97 
33201 Tampere 
laura.panula@suomi24.fi
Eija Kukkurainen  
puh. 3173327, 050 5631861 
eija.kukkurainen@uta.fi
Simo Koho 
puh. 3647617, 050-5542 426 
simo.koho@kolumbus.fi
Auli Mattsson  
puh. 040 7245969 
auli.mattsson@yths.fi
Alma Peltola 
puh. 045 6348324 
alma.peltola@uta.fi 

Varapuheenjohtaja 
Mari Vares 
Varalankatu 16 B 54 
33240 Tampere 
puh. 040 5178284 
mjvares@hotmail.com
Rahastonhoitaja 
Marjut Huhtinen 
Simolankatu 71 as 13 
33270 Tampere 
puh. 040 5485116 
marjut.huhtinen@gmail.com
Pertti Rantanen 
puh. 050 3429160 
pertti.rantanen52@gmail.com
Tenho Takalo 
puh. 040 7323728 
tor.takalo@gmail.com
Mária Uliczki-Peltola 
puh. 050 5945841 
maria.upeltola@saunalahti.fi



M
Itella Oyj

Muista!
Zoltán Fábrin filmi Körhinta Karuselli (1955) 

esitetään DVD-tallenteena englanninkielisin tekstein 
Kansainvälisessä toimintakeskuskessa 

Suvantokatu 13,  29.1.2012 klo 16

Vuosikokous
pidetään keskiviikkona 15. helmikuuta 2012  

kello 18.00 alkaen Kansainvälisessä toimintakeskuksessa,  
Suvantokatu 13, 2. krs.

 


