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Puheenjohtajan palsta
Kevät tekee tuloaan. Ensimmäisen merkin
siitä sain jo 1. maaliskuuta, kun bulgarialainen opiskelijani laittoi martenitsan ”maa
lisrannekkeen” ranteeseeni. Nyt minä vain
odotan näkeväni haikaran tai pääskysen, sillä
silloin saan ottaa rannekkeen pois kädestäni, panna sen puun oksalle ja toivoa jotain.
Tällaisiin kevätmerkkeihin totuin jo Transil
vaniassa asuessani, kun samantapaisia márciuska ”maaliskuinen”-koruja lähetettiin
ja annettiin ystäville. Siellä ne kiinnitettiin
takin kaulukseen tai rintapieleen merkiksi,
että kevät ja ensimmäinen kevätkuukausi
on alkanut.
Unkarissa maaliskuun 15. päivä ja
siihen liittyvät juhlat on myös selvä kevään
alkamisen merkki. Tänä vuonna Unkarissa
juhlittiin maaliskuun 15. päivää eri puolilla
maata ja monissa eri ryhmittymissä.
Suomessa pääjuhlaa ja kokonaista Unkari-viikkoa vietettiin tänä vuonna Porissa,
jossa oli monenlaisia näyttelyjä, pienempiä
ja suurempia juhlia pitkin viikkoa. Itse vietin
juuri 15. päivän Porissa, jossa ehdin katsoa
mm. matkailualan opiskelijoiden melko vaatimattoman Unkari matkailumaananäyttelyn. Porin taidemuseossa näin Sándor Vályin mielenkiintoiset Selected Life ja Bruegel
variations-teokset. Poriginal-galleriassa oli
Jotain samaa -näyttely, jossa oli esillä Zoltán Popovitsin oivaltavia töitä alakerrassa
ja hänen tyttärensä Terike Haapojan kaksi
erikoista ja ajatuksia antavaa teosta yläker-

rassa. Juoksin vielä katsomassa unkarilaisia
kirjoja Porin kirjastossa, mutta sitten olikin
jo kiire Promenadikeskukseen, jossa Porin
Sinfonietta esitti erinomaisesti tulisia ja tunnelmaisia säveliä. Kapellimestari Imre Kollár ja klarinettisolisti Gábor Varga toivat
kappaleiden lisäksi unkarilaista tunnelmaa
konserttiin. Ennen konsertin alkua tervehdykset esittivät asunto- ja viestintäministeri,
Porin oma tyttö Krista Kiuru sekä Unkarin
suurlähettiläs Kristóf Forrai.
Kun konsertti päättyi, oli vielä vastaanotto kauniissa kaupungintalossa, jossa
Porin ystävyyskaupunki Eger kokkeineen,
ruokineen ja viineineen oli kestitsemässä
juhlapäivää viettäviä.
Tampereen omaa maaliskuun 15. päivän juhlaa vietettiin Suvantokadulla päivää
myöhemmin eli 16.3. Heino Nyyssönen
kertoi meille Unkarista, talouskriisistä ja
demokratian ongelmista.Väkeä oli tullut
ilahduttavan paljon, ja oman unkarilaisen maust eensa ilta sai myös Suomen
Unkarilaiset-yhdistyksen puheenjohtajan
puheenvuoroista.
Vielä menneen talven asioista on hyvä
mainita vuosikokouksemme helmikuussa
tekemät päätökset: nimemme on nyt Tampereen Suomi-Unkari Seura. Olemme myös
ottaneet käyttöön syksyn neuvottelupäivillä
läpikäydyt ja Patentti-ja rekisterihallituksen
hyväksymät mallisäännöt. Vuosikokous
sujui suuremmitta yllätyksittä: puheenjohsivu 3

taja, sihteeri ja hallitus säilyivät muuten
muuttumattomina, mutta vuoden varapuheenjohtajana toiminut Mari Vares halusi
takaisin hallituksen rivijäseneksi ja Alma
Peltola tuli uudeksi varapuheenjohtajaksi.
Entinen rahastonhoitajamme on nykyiseltä
nimikkeeltään taloudenhoitaja. Rahojemme
tarkka vahti on kuitenkin edelleen sama
henkilö eli Marjut Huhtinen.
Sitten katse tulevaan: aprillipäivänä vieraanamme on Botond Vereb-Dér,
joka kertoo Kádarin ajan salaisesta poliisista. Huhtikuun 22. päivä pääsemme
katselemaan, kuuntelemaan ja tanssimaankin unkarilaisia kansantansseja, kun
transilvanialainen FOLKER-yhtye saapuu
vieraaksemme.
Filmi-iltapäivätkin jatkuvat vielä: 29.4.
esitetään Károly Makkin iki-ihana Szere
lem/Rakkaus-elokuva.
Toukokuun lopussa (26.5.) viimeistään
heitämme talviturkin veteen, kun menemme
saunomaan entiseen ja hyväksi havaittuun
saunapaikkaamme Vähä-Otavaan.
Kesä on yhdistystoiminnassa tavallisesti jonkinlaista hiljaiseloa. Silloin monet
suuntaavat vaikkapa turisteina tai mökki
läisenä Unkariin tuttuja tapaamaan tai muuten vain maahan tutustumaan.
Viime vuonna kävimme porukalla ystävyyskaupungissamme Miskolcissa. Ehkä
saamme sieltä virallisempiakin vieraita nyt
kesällä, sillä kesäkuun alussa pidetään Espoossa ystävyyskuntakokous ja myöhemmin
kesällä Tampereella asuntomessut. Toivomme, että jompaankumpaan Tampereen kaupunki kutsuu miskolcilaisia vieraakseen.
Syksyllä on kaksi valtakunnallista
tapahtumaa, jotka osittain voivat sulautusivu 4

akin toisiinsa. Viikolla 43 vietetään joka
neljäs vuosi järjestettävää koulujen Unkariviikkoa. Siitä suunnitellaan jälleen suurta
tapahtumaa, johon toivomme tietysti myös
Tampereen koulujen osallistuvan. Samaan
aikaan osuvat myös Helsingin Kirjamessut.
Kirjamessujen teemamaana on tänä vuonna
Unkari. Saamme luettavaksemme uusia
ja myös uusittuja suomennoksia Unkarin
rikkaasta kirjallisuudesta, mm. Ferenc Mol
nárin Koulupoikia ( unk. A Pál utcai fíuk;
kirjasta tehdyn elokuvaversion katsoimme
juuri helmikuussa filmi-iltapäivässämme).
Yritämme saada Tampereen koulut
ja koululaisetkin innostumaan Unkariviikosta.
Samaan aikaan haluamme järjestää
myös aikuisille Unkari-aktiviteetteja. Ovatko ne kirjallisuusiltoja, ruokailtoja, viinin
maistelutilaisuuksia vai kaikkea näitä ja
vielä jotain muutakin, - siihen tekin, hyvät
lukijamme voitte vielä vaikutaa – ja siitä
sitten seuraavassa lehdessämme.
Kuntauudistuksesta puhutaan monella
taholla. Koskeeko se tulevaisuudessa myös
ystävyysseuroja? Miten menetellä, jos yhdistymisiä tapahtuu? Tämä ei liene ainakaan
vielä ajankohtainen asia Tampeeella tai lähikunnissa. Meillä on hyvä suhteet Lempäälän
ja Valkeakosken paikallisyhdistyksiin. Kaikilla meillä on omia tilaisuuksia ja ohjelmia
ja kutsumme heidät/he kutsuvat meidät myös
tilaisuuksiimme/nsa.
Sain malliesimerkin kuntien yhdistymisestä ja uuden yhdistyksen perustamisesta11.
maaliskuuta, kun sain olla tilaisuudessa,
missä nykyisen suur-Kouvolan alueelle
perustettiin uusi Kouvolan Suomi-Unkari
Seura. 80-luvulla perustetut Kuusankosken
ja Pohjois-Kymen osastot olivat lopettaneet

toimintansa ja perustivat nyt uuden SuomiUnkari Seuran. Virallisena ystävyyskaupunkina säilyy Kouvolan ystävyyskaupunki Balatonfüred, mutta Kuusankosken ystävyyskaupunkiin Orosházaankin pidetään toki
edelleen henkilökohtaisia suhteita yllä.
Kun Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta muutama vuosi sitten yhdistyivät, niin
molemmat unkarilaiset ystävyyskaupungit,
Rovaniemen kaupungin Veszprém ja maalaiskunnan Ajka säilyivät virallisestikin
ystävyyskaupunkeina.Tässä on kaksi erilaista tapausta, ja tulevaisuudessa jokainen
kunta ja kaupunki varmaan etsii itselleen
sopivimman vaihtoehdon.

Hírek – lehden lukijoillemme! Käykää
Unkarissa, etsikää uusia paikkoja, asioita ja
elämyksiä Unkarin rikkaasta kulttuurista,
monipuolisista kylpylöistä, hyvistä ruoista,
mainioista viineistä ynnä muista!
PS. Matkustaminen Pirkanmaalta Unkariin helpottunee entisestään Ryanairin
uuden Tampere-Budapest -lentoyhteyden
myötä.
					
Irmeli Kniivilä
puheenjohtaja
Tampereen Suomi-Unkari Seura

Kaunista kevättä ja mukavaa kesää
kaikille UNKARIN UUTISET/ Magyar
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Sepsiszentgyörgy
Mikä ihmeen Sepsiszentgyörgy? Se on mukava kaupunki Transilvanian kaakkoisosassa
ns. Székelyföldin ja vielä tarkemmin Há
romszékin alueella. Romaniaksi kaupungin
nimi on Sfântu Gheorghe ja saksaksi Sankt
Georgen. Asukkaita Sepsiszentgyörgyissä
on lähes 70 000, näistä unkarinkielisiä on
melkein 77%, romaniankielisiä vajaat 22%,
saksankielisiä ei enää juurikaan ole.
Tämän Olt-joen rannalla sijaitsevan
kaupungin naapurikaupunkina on runsaan
230 00 asukkaan Brassó (rom. Braşov,
saks. Kronstadt), joka on 33 kilometrin
päässä. Kolozsváriin (rom. Cluj-Napoca,
saks. Klausenburg) on matkaa noin 250
kilometriä, pääkaupunkiin Bukarestiin taas
noin 200 km.

Maineikas historia
Sepsiszentgyörgyillä on vanha historia, sillä
se mainitaan vanhoissa dokumenteissa jo
1300-luvulla, kaupungin statuksen se sai
vuonna 1461. Turkkilaiset hävittivät kaupungin 1500-luvun loppupuolella. 1848—49
vapaussodan aikaan siellä toimi Áron Gá
bor -niminen henkilö, joka kunnostautui
tässä sodassa tykistöupseerina ja eritysesti
tykinvalajana. Vapaussodan székelyläisten
käyttämien tykkien teon alkusanat lausuttiin
juuri Sepsiszentgyörgyissä. Tykkejä valettiin
perimätiedon mukaan 33 ja niillä oli ratkaiseva merkitys Székelyföldin (rom. Ţinutul
sivu 6

Secuiesc tai Secuimea) alueella käydyssä
sodassa.
Nyt näitä tykkejä on jäljllä enää yksi ja
sitä säilytetään Sepsiszentgyörgyissä Károly
Kósin suunnittelemassa Székelyin kansallismuseossa (Székely Nemezeti Múzeum),
ks. http//:www.sznm.ro Museossa on Áron
Gáborille omistettu kaunis muistohuone.
Museo on sekä kaunis että melko monipuolinen; siellä on oma luonnontieteellinen,
arkeologinen ja kansatieteellinen osastonsa.
Museon edessä on erittäin kaunis puuleikkauksin koristeltu ns. Székely-portti.

Korkeakulttuuria ...
Temesvárissa (rom. Timisoara) vuonna
1883 syntynyt ja Kolozsvárissa v. 1977
kuollut Károly Kós, jonka patsas on niin
ikään museon edessä, oli erittäin monipuolinen henkilö. Hän ehti pitkän elämänsä
aikana vaikuttaa monella alalla. Hän oli
mm. arkkitehti, kirjailija, graafikko, opettaja,
poliitikko. Poliitikkona hän oli perustamassa
mm. vuonna 1919 Kalotaszegin tasavaltaa
(Kalotaszegi Köztársaság).
Arkkitehti Kósin tyyli oli kansallis
romanttinen, hän sai vaikutteita transilva
nialaisesta ja erityisesti kalotaszegiläisestä
kansantaiteesta, mutta esim. hänen Sztánaan
itselleen rakentamansa asunto ja ateljee Var
júvar (Variksen linna) muistuttaa paljon

Székely Mikó Kollegium

Gesellius-Lindgren-Saarinen -arkkiteh
tikolmikon suunnittelemaa Hvittr äskiä
Kirkkonummella. Kósin suunnittelemia
tunnettuja rakennuksia ovat mm. Óbudan
kalvinistinen kirkko ja Budapestin eläintarha.
Transilvanian alueella on juuri Sepsi
szentgyörgyissä eniten Kósin suunnittelemia rakennuksia. Niitä ovat esim.
Lääninsairaala, Kalvinilainen koulu, ns.
Benedek-talo ja Kollégiumin opettajien
asunto. Kollégium viittaa Sepsiszentgyör
gyissä jo1800-luvun lopusta toimineeseen
arvostettuun opinahjoon, Székely Mikó
Kollégiumiin, jossa monet Transilvanian
ja Unkarinkin tiedemiehet ja kuuluisuudet

ovat käyneet koulua. Tämä vanha lyseo,
Kollégium on saanut nimensä suurimman
lahjoittajan kreivi Imre Mikón mukaan.
Sepsiszentgyörgyiä pidetään nykyäänkin
hyvänä koulukaupunkina. Siellä aloitti toimintansa myös Transilvanian ensimmäinen
lastentarhanopettajia valmistava opinahjo.
Nykyään peruskoulujen lisäksi kaupungissa
on mm. kuusi ammattikoulua, kolme lukiota
sekä Kolozsvárin Babeş-Bolyain yliopiston filiaali.
Kaupungissa toimii myös teatteri, joka
on saanut nimensä kirjailija Áron Tamásin
(1897-1966) mukaan: Sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház. Kirjailija itse ei
koskaan asunut Sepsiszentgyörgyissä, mutta
monet hänen romaaniensa, novelliensa tai
näytelmiensä tapahtumat sijoittuvat Tran
silvaniaan. Runsaasta tuotannosta kuuluisin
sivu 7

tä. Yksi tällaisista,
FOLKER-kansanmusiikkiyhtye
tulee esiintymään
Tampereelle 22.4.
2012.

on Ábel-trilogia.
Transilvanialle tyypilliseen tapaan Sepsiszentgyörgyissäkin on runsaasti kirkkoja.
Kaupungissa on mm. roomalaiskatolisia,
kalvinisteja, evankelis-luterilaisia sekä ns.
unitaareja ja ortodokseja, joilla kaikilla
on omat kirkkonsa. Kuten Transilvaniassa
yleensäkin reformoituja on täälläkin suhteellisen paljon.

... ja perinteiden
vaalintaa
Transilvaniassa kansanlauluja soitetaan,
lauletaan ja tanssitaan vielä nykyisinkin
innokkaasti.
Unkariinkin laajasti levinneellä tanssitupa-liikkeellä on pohjansa juuri Erdélyissä. Yhtyeitä ja esiintyjiä on runsaasti ja
monenlaisia. Sepsiszentgyörgyissäkin on
monta kansanmusiikkia soittavaa yhtyetsivu 8

ja kaksi CD-tä.

Yhtyeen jäsenet ovat soittaneet 90-luvulta
lähtien monissa
eri kokoonpanoissa ja erikoistuneet erityisesti
lastentansseihin.
Heiltä on ilmestynyt Kecsketánc
(Pukkitanssi) 1 ja
2 – niminen kirja

Näillä levyillä kerrotaan sadun, tarinoiden musiikin ja tanssin keinoin vuodenajan
juhlista ja tavoista, lauletaan ja leikitään
lasten ehdoilla. Yhtyeessä esiintyvät: Ildikó István (laulu ja tanssi), Csaba Érsek
(laulu ja tarinointi), Szabolc Csibi (sello
ja kontrabasso), Robert Melkuhn (huilu),
István Kelemen (alttoviulu) sekä Pál Mi
hály (viulu).
Tavataan siis Suvantokadulla 22.
huhtikuuta klo17. Siellä omin silmin
ja korvin voimme katsoa ja kuunnella
sepsiszentgyörgyiläistä FOLKER-yhtyettä.
Ehkä opimme tanssimaan vaikkapa három
székiläisiä kansantansseja!
Irmeli Kniivilä
FOLKER-yhtyeen musiikkia voit kuunnella esim. youtubessa. Ks.esim. http://www.
youtube.com/watch?v=LIWhkx2Epas&featur
e=related

Mari Vares: Minun Unkarini

Etäinen ja läheinen Unkari
Minun Unkarini -sarjassa on esiintynyt
tähän mennessä Martti ja Pirkko Kalma
ri, Irmeli Kniivilä, Eija Kukkurainen ja
Auli Mattsson ja Laura Panula.
Olen ollut Unkarin kanssa tekemisissä melkein 20 vuotta, mutta samalla Unkari on
pysynyt minusta kohteliaalla etäisyydellä.
Tutustuin Unkariin aluksi yleisen historian
graduntekijän perspektiivistä - kaupanpäälli
seksi kiinnostuksesta Itävallan historiaa
kohtaan. Unkarissa tunnen parhaiten Budapestin, joka ei ole koko Unkari, ja Budapestia
olen kartoittanut ensisijaisesti muiden kuin
unkarilaisten kanssa. Aviomieheni tapasin
Unkarin tiede- ja kulttuurikeskuksessa Helsingissä, mutta mies on suomalainen eikä
osaa unkaria. Ei siis kovin Unkari-keskinen
tuttavuus Unkarin kanssa?

Unkari on merkinnyt tutkimuskohdetta,
jonka haluaisin tuntea ja ottaa haltuun vielä
paremmin. Minulla on aina ollut sellainen
tunne, että kieli pitäisi osata paremmin ja
maassa asua oikeasti, jotta saavuttaisin katuuskottavuutta Unkari-ihmisenä. Toisaalta
voisin lohduttaa itseäni sillä, että kieli ja
täsmäoleskelu Unkarissa (yhteensä 7 kk
elämästäni) ovat olleet vain työvälineitä. En
ole myöskään koskaan kuulunut vaikkapa
Suomi-Itävalta seuraan tai kiihkoillut ja huokaillut minkään muun maan takia vastaavalla
tavalla kuin Unkarin takia. Unkari onkin
merkinnyt myös irtautumista suomalaisista
arkipäivän rutiineista, irtiottoa arjesta.

Hungarolingua ja
hungarologia
Unkari-suhteeni synty ei ole
pelkkää sattumaa tai johdu pelkästään lapsuudessa katsotuista
Sissi-elokuvista ja Andrássynimen jäämisestä alitajuntaan.
Opiskeluaikani ajoittuu kylmän
sodan päättymisen ja kasva-

Synttärikakkua syödään toukokuussa 2010 Budapestin Centralissa.
sivu 9

van kansainvälisyyden aikakauteen.
Jyväskylän yliopistolla oli perinteitä
Debrecenin yliopiston kanssa, ja humanistiseen tiedekuntaan perustettiin
hungarologian oppiaine 1991. Historian
laitokselta ei ollut pitkä matka hungarologiaan.
Kävin Unkarissa ensimmäisen
kerran syyskuussa 1995 yliopiston
delegaatioksi kutsutun joukon opiskelijajäsenenä. Totesin silloin Budapestin,
Debrecenin ja Miskolcsin. Sitä ennen
ikkunani Unkariin olivat unkarin kielen
tunnit ja Hungarolingua-opp ik irja. Kirjan kuvitus ja tarinat antoivat ymmärtää,
että naisella tulee olla korkokengät ja että
mies maksaa ravintolalaskun. Tyyli sopi
yhteen hungarologian piirissä tekemieni
epävirallisten havaintojen kanssa. Unkari
oli uusi tuttavuus ja kävin innokkaasti hungarologien seminaareissa ja illanvietoissa,
ja samalla sain valmiiksi perusopintoni.
Hungarologia oli yksinkertainen tapa olla
kansainvälinen.

Széchenyin kirjasto ja
kylpylä
Jatko-opiskelijana tutustuin aluksi paremmin
Lontoon ja Pariisin arkistoihin ja kirjastoihin
kuin itse Unkariin, vaikka leimauduin jo
jatko-opintojeni alussa Unkarin-tutkijaksi.
Itse asiassa olisin voinut leimautua Itävallan,
Ison-Britannian, Ranskan tai Yhdysvaltain
tutkijaksi – Unkarin nouseminen tutkimukseni keskiöön selittyy puolestaan suomalaisella
Unkarin-suhteiden perinteellä. Syksyn 1997
vietin Wienissä, jossa paikalliset ajattelivat
minun motivoituneen tutkimusaiheestani
sivu 10

Yllä Vuonna 1999 asunnossani oli 1950-luvun Rakéta-imuri.

juuri suomalaisugrilaisuuteni takia. Wienistä oli helppo kurkistaa myös Unkariin
ja kävinkin varmistamssa väitöskirjassani
keskeisen Sopronin kaupungin olevan ihan
oikeasti olemassa.
Viimein syksyllä 1999 olin CIMO:n
kautta stipendiaattina Unkarin tiedeakatemian historian laitoksella. Kirjainlyhenne MOL
(Magyar Országos Levéltár), unkarilaiset sinikantiset kouluvihkot sekä kansalliskirjasto,
Szechényi Könyvtár tulivat tutuiksi. Erityisen
tutuiksi tulivat kirjaston kahvilan tejeskáve
eli maitokahvi ja lämmin kinkku-juustoleipä.
Kymmenen vuotta myöhemmin tejeskávéta
myytiin samassa büféessä nyt vain cappuccinon nimellä.
Oleskelun järjestäminen Unkarissa sujui vähemmillä kaavakkeilla kuin Itävallassa,
mutta sitäkin enemmän suullisesti sopimalla
ja vaihtuvilla kuvioilla. Saavuttuani syyskuussa 1999 Budapestiin löysin itseni József
körútilla sijaitsevasta kaksoismonarkian
tyylisestä huoneistosta Corvin Mozia vastapäätä. Kämppiksenä oli reilusti nuorempi

Budapestin televisioni oli Corvin Mozi.
Puskin oli kyllä hienompi paikka!

hollantilais-unkarilainen biletyttö ja opin
sanan házibuli, kotibileet. Kun ihana lämmin
syksy kääntyi lumeksi, kävin elokuvissa
lämmittelemässä. Katsoin elokuvan Notting
Hill (unk. Stárom a párom) kolmeen kertaan
– tekstitettynä, ei dubattuna.
Kahteen ensimmäiseen viikkoon en
ymmärtänyt, mitä ihmeellistä Budapestissa
on. Se näytti Wieniltä ilman painepesuri
puhdistusta. Sitten ymmärsin, että Wien on
kalsea, Budapest kotoisa. Ymmärsin myös,
mikä oli vaihto-opiskelijoiden huokailema
jälkikommunistinen ”itäinen tunnelma”, ke-

leti hangulat. Tälle porukalle Szechényin aukiolon tiedustelu koski kylpylää, ei samannimistä kirjastoa. Vaihtariyhteisössä puhuttiin
ulkomaalaisunkaria, syötiin unkarilaisruokia
ja vältettiin turistin ikävää leimaa – koettiin
muka unkarilaisia asioita selvästi kuitenkin
erossa unkarilaisesta arjesta.

Suomalais-unkarilaista
yhteistyötä
Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa
Suomen historiallisella seuralla oli tiiviit
yhteydet unkarilaisiin historiantutkijoihin.
Tutustuin unkarilaisiin myös tätä kautta ja
loin myös edelleen voimassa olevia yhteyksiä. Kiinnitin huomiota konstailemattomiin
sivu 11

persooniin, jotka toivat tuliaisia eivätkä
tehneet itsestään numeroa huolimatta asemastaan. Toisaalta pidän Unkaria hyvin
elitistisenä yhteiskuntana, mutta tämä
elementti puuttui seminaariyhteistyöstä.
Seminaarit tutustuttivat sydämellisiin,
välittömiin ihmisiin, vaikka tapaamisten
valmisteluvaiheessa myönteisyys ei leimannut mielikuvia. Kaaos päättyy vasta, kun
seminaari alkaa. Ystävällisyys on näkynyt
työtä tehdessä myös pieneltä näyttävissä
asioissa. Arkistossa ahertavat ihmiset ovat
raahanneet eteeni lähteitä, kopiot on sidottu
kauniisti suojapaperiin, mutta toisaalta taas
stereotypiat työnteon rytmistä – tyyppiesimerkkinä evästaukoa pitävä sihteeri – ovat
pitäneet paikkaansa.
Kävin Unkarissa sekä tutkimuksen
takia että ystäviä tapaamassa säännöllisesti
sivu 12

Kirjoja on pakko hankkia,. Írók Boltja
on suosikkini, mutta Libri-kirjakaupatkin
tekevät onnelliseksi.
2000-luvun alun. Jonotin Terror házaan
keväällä 2002 silloin kuin muutkin eli kaksi
tuntia. Kesällä 2003 olin arkistossa etsimässä
aineistoa Kekkosen ja Kádárin kausien
poliittista kulttuuria käsittelevään projektiin,
kun jo odotin Vilmaa. Moszkva térin kuumuus ei unohdu, mutta ei myöskään ihana
vilvoittava ilta Liszt Ferenc térillä.
Saman vuoden alussa olin liittynyt
Tampereen Suomi-Unkari seuraan ja pian
päädyin hallitukseen. Olin jo aiemmin 1995
liittynyt Jyväskylän paikallisosastoon. Tampereen hallituksessa olo onkin mennyt perheelämän ja työkiireinen keskellä. Monilla

nen juuri siinä
vaiheessa, kun
itse itsenäistyin aikuiseksi. Siksi Unkarin kehitys ja
vetäytyminen
kohti jotakin määritte
lemätöntä on
tuntunut vaikealta.

Perhe on myös raahattu mukaan Budapes-

jäsenillä on pitkän ajan kokemus Unkarista
ja kansalaistason yhteyksistä. Seura oli kos
ketukseni Unkariin vuoteen 2009 saakka,
jolloin palasin viiden vuoden tauon jälkeen
Unkariin muutamaksi kuukaudeksi, tutkijaksi Collegium Budapestiin. Taas ghettouduin
ulkomaalaisyhteisöön, nyt paremman väen
asuinalueelle Vizivárosiin ja collegiumin
papuja jauhavan kahvikoneen äärelle, mutta
sain myös uusia unkarilaisia ystäviä.
Samalla Unkari alkoi muuttua. Merkkejä muutoksesta oli näkynyt jo pitkään, mutta
nyt näin konkreettisesti äärimmäisyyden
läsnäolon Unkarissa. 2010 toukokuussa
juhlistin pyöreitä vuosia jo orbánilaisessa
nyky-Unkarissa. Oma avainkokemukseni
on jälkeenpäin ajatellen ollut kylmän sodan
päättyminen ja Euroopan idean laajentumi-

Työni
on ollut tutkia Unkaria
ulkopuolisen
perspektiivistä. Välillä olen
allekirjoittanut
täysin sarkastiset lauseet, joita suomalaiset
kirjoittivat Unkarista jo 1900-luvun alussa.
Yhtä lailla voin kuitenkin allekirjoittaa romanttiset kuvaukset Unkarista. Olen ehkä
ollut etäällä, mutta samalla etenkin Budapest
on minun kaupunkini, jossa pelkään, että
turistit eksyvät vääriin kuppiloihin eivätkä
niihin oikeisiin. Tutkimistani maista ja
historioista Unkarista tuli lopulta pääkohde
– myös nykyiset lukio-opiskelijani saavat
kuulla esimerkkejä Unkarista oli kyse sitten
jalkapallosta tai politiikasta.
Mari Vares
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Unkari avaimenreiästä nähtynä
Unkarin valtiollisen television (Magyar
Televízió, MTV) ykköskanavan, m1:n
puolen tunnin uutislähetys, híradó iltaisin
klo 19.30 on instituutio kuten meilläkin
tuntia myöhemmin alkavat TV1:n uutiset.
Sellaiselle ulkomailla asuvalle, joka ei muita
Unkarin tiedotusvälineitä ehdi tai kykene
seuraamaan, se on tavallaan avaimenreikä
unkarilaiseen yhteiskuntaan. Näkökenttä
jää kuitenkin väistämättä varsin rajalliseksi,
sillä lähetystä seuraava näkee taustoituksesta
huolimatta vain kulloinkin käsitellyn asian
ytimen, mutta ei sen lähiympäristössä saati
sitten periferiassa tai marginaalissa tapahtuvia asioita eikä kuule sitä joskus äänek
käänäkin vellovaa keskustelua, joka itse
asiassa on nostanut asian uutislähetykseen.

aikana. Siihen ”avaimenreikäni” on aivan
liian pieni, sitä paitsi viikossani on yksi
tai useampia päiviä, jolloin en ehdi tuohon
avaimenreikään kurkistaa.

Monet unkarilaiset katsovat, että valtion omistama ja hallituksen rahoittama
televisio heijastelee kulloisenkin hallituksen
politiikkaa ja sama koskisi heidän mielestään
myös uutislähetyksiä. Osin tästä syystä osa
yhteiskunnallisesta keskustelusta kanavoituu yksittäisten kansalaisten blogeihin tai
yhteisöjen sekä myös kaupallisten yritysten ylläpitämiin ja päivittämiin uutispor
taaleihin. Pyrin seuraavassa pikemminkin
vain referoimaan sitä, mitä olen ehtinyt
uutislähetyksistä ”kaappaamaan”. En yritäkään antaa kokonaiskuvaa uutisista, sillä
siihen asiantuntemukseni ei todellakaan
riitä. Vielä vähemmän kykenen kertomaan
siitä, mitä Unkarissa todella on tapahtunut
vuoden 2012 ”ensimmäisen kvartaalin”

Tähän jaksoon mahtuvat myös kansainväliset uutiset – tosin tavallisesti vain yksi,
esimerkiksi Toulousen terroriteot Ranskassa,
Costa Concordian karilleajo Italiassa, Costa
Allegron haveri Seychelleillä tai Kreikan
talouskriisin kulloinenkin käänne. Talous
uutisissa kerrotaan esim. ulkomaisten yritysten investoinneista Unkariin tai hallituksen
erillistuesta yrityksille tahi kansalaisille.
– Jälkimmäiseen 15 minuuttiin uutishuone
on sijoittanut talousrikokset sekä sellaiset
oikeudenkäynnit, joilla on yhteiskunnallista
merkitystä. Usein uutisoidaan rikostutkinnan käynnistämisestä edellisen hallituksen
korkeimpien virkamiesten toimien suhteen,
lähes poikkeuksetta kysymys on julkisten
varojen väärinkäyttöä koskevista epäilyistä.
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Puolen tunnin uutislähetys jakautuu
käytännössä kahtia: alkupuoli käsitellään
yhteiskunnallisesti merkittäviä ja valtakunnallisia teemoja, valtiopäivillä hallituksen
esityksistä käytyjä keskusteluja ja maan
talouteen liittyviä kysymyksiä. Tässä yhteydessä käsitellään myös asioiden yhteys
EU:n tai vaikkapa IMF:n politiikkaan.
Etenemisjärjestys on sama: uutisankkuri
tiivistää asian, sen jälkeen kuullaan ja
nähdään hallituksen kanta ja neljän oppositiopuolueen kommentit lyhyinä suorina
videoleikkauksina.

Liikenneonnettomuuksista, joissa kaksi tai
useampia henkilöitä menehtyy, raportoidaan
lähes joka uutislähetyksessä. Lopuksi kerrotaan tapahtuneista henkirikoksista: Megrázó
történet következik.
Uutiskatsauksen loppupuolelle sijoittuu myös tavallisesti jokin merkittävä
kulttuuriuutinen ja keventävä näyttely- tai
messu-uutinen. – Mitä soitten ”1. kvartaalin”
aikana uutisissa on käsitelty? Uutisten sisältö
ei välttämättä poikkea siitä, mitä Suomessa
kerrotaan, maailma on lopulta pieni, elämme
samassa Euroopassa ja ihmiset kaikkialla samanlaisia. Rikosuutisten osalta ei voi välttyä
ajatukselta, että tarkoitus on kertoa asioista
varoittavina esimerkkeinä. Yhteiskuntaa
laajasti koskettavista asioista uutisoidaan
myös useampaan kertaan.
Uutisten välittämissä parlamenttikes
kustelujen fragmenteissa on eräs piirre,
joka kiinnittää suomalaisen huomiota. Kieli
on varsin värikästä ja poliittista vastustajaa
arvioidaan ilman sääliä. Uutislähetysten
videoklipeissä puolueet kertovat käsityksensä usein omissa, erillisissä tiedotustilai
suuksissaan, joissa media on läsnä. Tämä
menettely osaltaan kannustaa sellaiseen
kielenkäyttöön ja retoriikkaan, jonka puhuja
arvelee ylittävän uutiskynnyksen. Ilmeisiä
ylilyöntejä tapahtuu tästä syystä helposti
ja vastaava kielenkäyttö parlamentin istunnossa johtaisi epäilemättä puhemiehen
huomautukseen.

Valtiontalous ja
lainsäädäntö
Ilmeisesti MSZP on tuonut Unkarin sisäpo
litiikan Budapestista Brysseliin, kun se ei

ole Budapestissa kyennyt vaikuttamaan hallituksen linjaan. EU-parlamentti ilmaisikin
(äänin 315-263) huolestumisensa ”Unkarin
viimeiaikaisista poliittisista tapahtumista”
(eli oikeuslaitosta, mediaa, ja valtionpankkia
koskevista laeista ja niiden soveltamisesta).
Unkarin hallitukselle oli pettymys, että
monet Fideszinsisarpuolueiden edustajat
kannattiva päätöslauselmaa. Osoite ei kyllä
ollut Unkari, vaan Fidesz-KDNP:n hallitus.
Hallituspuolueen edustajat kyllä mielellään
sanovat, että kysymys on Unkarin “rankaisemisesta keinolla millä hyvänsä”. Ainoa
“sanktio” on, että EU:n komissio voi leikata
kolmanneksen (142 miljardia HUF) vuodelle
2013 varatusta ns. koheesiomäärärahasta,
ellei Unkari saa budjettivajettaan (ja valtionvelkaansa) kuriin.
Budjettivaje on ollut valtiopäiville
keskustelun kohteena toistuvasti hallituksen uusien elvytystoimien yhteydessä ja
tästä syystä oppositio on uutisten mukaan
eri yhteyksissä suosittanut pääministerille
toistuvasti myös eroa. Tulojen ja menojen
sovittaminen kehykseen, jossa alijäämä
olisi alle 3 % BKT:stä näyttä vaikealta
eurooppalaisen taantuman ja äänestäjille
annettujen lupausten takia. EU:n komissio
on ilmaissut toistuvasti huolestumisensa
budjettivajeen suhteen. Unkarilaiset ovat
pitäneet menettelyä maan suvereniteettiin
puuttumisena. Tätä mieltä ovat olleet erityisesti vihreitä lähellä oleva LMP ja Jobbik, joka eri yhteyksissä esittää myös, että
Unkarin olisi erottava EU:sta vastalauseena
Brysselin toimille. – Unkarilaiset poliitikot vertaavat myös Unkarin ja Espanjan
kohtelua. Espanjalaiset ovat ylivelkaantumisestaan huolimatta esittäneet laskelmat
siitä, että heidän vajeensa 2013 on alle 3 %
BKT:stä; Espanjan velkaantuminen tuotiin
sivu 15

esille ensimmäisen kerran myös Unkarin
uutisissa 13.3. osoituksena EU:n komission
päätöksenteon kaksinaamaisuudesta, sillä
uutisten mukaan talousasiantuntijat eivät
pidä laskelmia realistisina.
Oppositiopuolue MSZP:n puheenjohtaja Mesterházy sanoi kyllä helmikuun alussa,
että Orbán on Kossuth (demagogi) kotona,
mutta Görgey (ylivarovainen) Brysselissä.
Tämä näyttää olevan myös hallituksen
linjaratkaisu. Kun päämionisteri Orbán käy
neuvotteluja IMF:n edustajien kanssa uudesta lainasta, hän pitää hallitukselle ehdotettuja
toimenpiteitä perusteltuina. Budapestissa
hän kuitenkin sanoo, että Unkari haluaa
tervehdyttää taloutensa oman ohjelmansa
mukaisesti. Keskustelu on myös ollut hidasta, kun pääministeri sanoi helmikuun
lopussa odottaneensa jo yli kuukauden
neuvottelupöydässä, mutta kukaan ei saavu
keskustelemaan! Syynä on kuitenkin se, ettei
Unkari etene lupaamissan toimnepiteissä.
Sama koskee lainsäädäntöä. Neuvotteluissa Euroopan Neuvoston Venetsian
komission kanssa, joka on huomauttanut
lainsäädännön puuteista tai ongelmista,
hallituksen edustajat ovat olelet hyvin yhteis
työkykyisiä. Kuitenkin 15.3. kansallispäivän
juhlapuheessaan pääministeri oli täysin
päinvastaista mieltä.
Kansalainen saa uutislähetyksiä seuratessaan poliitikkojen kielenkäytön ansiosta
käsityksen, että Unkari – kansalaisineen
– on asetettu valtiona eurooppalaiseen
häpeäpaaluun, mutta itse asiassa kritiikki on
kohdistunut hallitukseen. Tämä virheellinen
käsitys osaltaan on johtanut erilaisiin varsin
kansallismielisiin mielenilmauksiin Unkarin
ja sen suvereniteetin puolesta, joita uutiset
myös näyttävästi referoivat.
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“Lyhyitä katsauksia”
Seuraavassa muutamia lyhyitä yhteenvetoja
osin pitkäänkin esillä olleista uutisteemoista,
joita Suomessa ei juuri ole käsitelty tai joita
voi pitää Suomesta katsoen “eksoottisina”.

MSZP ja Demokraattinen koalitio
Sosialistisen puolueen aiempi puheenjohtaja ja pääministeri Gyurcsány erosi
kannattajineen omaksi ryhmäkseen viime
vuoden lopulla. Pian ryhmittymä otti nimen
Demokraattinen koalitio. Tarkoitus oli
perustaa valtiopäiväryhmä, jolla olisi puolueen status ja etuudet eli puoluetuki. Valtio
päiville on nyt tulossa lakiesitys, jonka
mukaan valtiopäivillä voi olla edustettuna
vain puolue, joka on saanut mandaattinsa
kansalta eli osallistunut edellisiin vaaleihin.
Esityksen mukaan uusi ryhmittymä ei siis
voisi saada virallista puolueen tai fraktion
asemaa – eikä etuuksia.

Valuuttalainat
Monien perheiden talous on romahtanut
vajaa kymmenen vuotta sitten otettujen
ulkomaisten asuntolainojen täysin ennakoi
mattoman kallistumisen seurauksena. Syynä
oli forintin arvon putoaminen tärkeimpiin
ulkomaisin valuuttoihin kuten euroon ja
Sveitsin frangiin suhteutettuna – aivan kuin
Suomessa 1990-luvun alun devalvaation
seurauksena. Korot ja lyhennykset kasvoivat ylivoimaisiksi. Eräät unkarilaiset
perheet joutuivat jopa myymään asuntonsa
maksaakseen asuntovelkansa. Tänä vuonna
saatiin laki, jolla korkojen ja kuoletusten
aiheuttamaa rasitusta pyritään pankkien
ja valtion tuella kohtuullistamaan. Pécsin
lähelle on rakenteilla erityinen pientaloalue,

jonne asuntonsa menettäneet voivat muuttaa
vuokralle.

Tasavero ja yritystuki
Unkari siirtyi 2011 tasaveroon (egykulcsos
adó) opposition vastustuksesta huolimatta.
Kun kulutusta verotetaan myös arvonlisäveron kautta, maksavat vähiten ansaitsevat
varsin suuren osuuden tuloistaan veroina
ja kulutukseen jää aiempaa vähemmän.
Tänä keväänä luotiin malli, jossa yrittäjät
tietyin ehdoin (yrityksen sisällä palkkaerot
eivät saa ylittää tiettyjä rajoja eikä viime
vuoden alun jälkeen ole ketään irtisanottu)
voivat hakea valtiolta tukea maksaakseen
palkkakompensaatiota vähiten ansaitseville
työntekijöilleen.

alle 6-vuotiaat sekä alennuksella opiskelijat
ja liikuntaesteiset.– “Horn-bérlet” siis
säilyi! – Unkarilaiset ovat nimenneet eläkeläisten oikeuden ilmaismatkoihin julkisissa
liikennevälineissä esityksen tehneen hallituksen pääministerin mukaan.

Keskoskaapit sairaaloiden porteille
Erään sairaalan edustaja ilmoitti maaliskuussa, että laitoksen portin pieleen asennettuun
keskoskaappiin oli jätetty vuoden sisällä
jo toinen terve vastasyntynyt lapsi. Rikos
uutisina taas kerrotaan asian kääntöpuoli,
kuinka äiti on pahoinpidellyt tai laiminlyönyt alle vuoden ikäistä lastaan. Myös
tällaisten oikeudenkäyntien etenemisestä
raportoidaan.

MÁV, VOLÁN, Malév ja BKV

Sähkövarkauksia

MÁV, Unkarin valtionrautatiet ja linjaautoliikenteestä vastaava VOLÁN, Unkarin
kansallinen lentoyhtiö Malév ja Budapestin
liikennelaitos, BKV ovat kaikki olleet uutisissa talousvaikeuksiensa takia. BKV on
”kuivilla” toistaiseksi eli kykenee lyhentämään erääntyviä lainojaan, kun valtio ilmoitti antavansa takuut uudelle lainalle, mutta
esimerkiksi metron raiteet ja metrokalusto
tulisi myös vaiheittain uusia. Lentoyhtiö
Malévin konkurssia helmikuussa sen sijaan
oli odotettu jo joitakin viikkoja. Yhtiön
yksityistäminen ei toteutunut edellisen hallituksen aikana suunnitelmien mukaan. Tänä
vuonna yhtiö olisi joutunut maksamaan
myös takaisin 2000-luvulla valtiolta saamansa tuen, koska EU:n komissio piti sitä
kilpailua vääristävänä. Uusin keino karsia
MÁV:n, BKV:n ja VOLÁNin kustannuksia
on alennusten poistaminen esimerkiksi em.
yrityksissä työskentelevien perheenjäseniltä.
Ilmaiseksi matkustaisivat enää vain yli 65- ja

Poliisi, sähköyhtiöt ja ”itseoppineet” sähköasentajat ovat kilpasilla. Kun sähköntoimitus on erääntyneiden sähkölaskujen takia
katkaistu, kytkevät ihmiset itse taloutensa
uudelleen jakeluverkkoon, kun poliisi ja
sähköyhtiön asentajat ovat poistuneet. Kun
toistuvien rötösten takia myös muuntoasemat
menevät epäkuntoon, valittavat ne kuluttajat,
jotka ovat maksaneet sähkölaskunsa. Uusi
keino on prepaid -sähköliittymä, joka saa
kuluttajat myös säästämään sähköä. Monille
on kertynyt ylivoimaisiksi käyviä velkoja,
kun sähkölaskuja ei ole maksettu kuukausiin, ehkä ei vuoteen. Vuosittain sähköyhtiöt
yrittävät velkoa yli tuhannelta kuluttajalta
maksamattomia sähkölaskuja oikeusteitse.
Muuntoasemien kondensaattoreita on myös
varastettu niissä olevan kuparin takia.

Rikollisliigat käpälälautaan
Järjestäytynyt rikollisuus halutaan kuriin
myös uutisissa. Yli 30 hengen ”mafiaryh
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mä” sai vihdoin lainvoimaisen tuomion, ja
vapausrangaistusten yhteenlaskettu määrä
oli yli 200 vuotta. Länsi-Unkarissa tulli ja
poliisi tekivät yhteisvoimin ja samanaikaisesti ratsian useisiin kymmeniin yrityksiin.
Luksusautoja takavarikoitiin, pankkitilejä
suljettiin ja asiantuntijat ryhtyvät käymään
lävitse kirjanpitoa. Humausaineiden välitys
pyritään samaan kuriin ns. C-listalla, johon
nopeutetulla menettelyllä voidaan lisätä
katukaupassa havaittuja uusia huumeita,
joita huumausainelaki ei niiden uutuuden
takia tunne.
Useaan otteeseen on käsitelty myös salametsästystä ja uhanalaisia lajeja, mutta myös
kiinnisaadun salametsästäjän väkivaltaista
käytöstä.
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Opiskelupaikkakiintiöt tarkistettiin
Kulttuuri-, opetus-, tiede-, urheilu ja sosiaa
liasiat on koottu yhden ministerin alaisuuteen. Po. ministeriö on tarkistanut tieteen
aloittain ja koulutusohjelmittain kunkin
korkeakoulun opiskelijapaikkojen määrän.
Unkarissa, kuten kaikkialla itäisessä KeskiEuroopassa ja Baltiassa, opiskelijapaikat
jaetaan lukukausimaksullisiin ja subventoi
tuihin paikkoihin. Jos jossakin korkeakou
lussa jollakin alalla on tuettuja paikkoja
vähän tai ei lainkaan, potentiaalinen hakija
etsii vaihtoehtoista opiskelupaikkaa, jossa
hän voisi päästä tuetulle paikalle. Päätöksen
kritisoijat ovat huolissaan siitä, että tiukka
malli voi johtaa yksittäisessä korkeakou-

Kutsu

Suomen Unkarilaiset-yhdistys
ja Tampereen Suomi-Unkari Seura järjestävät yhdessä
Unkarilaisen kansanmusiikin konsertin ja tanssituvan
sunnuntaina 22. huhtikuuta 2012 klo17–20
Paikka: Kansainvälinen Toimintakeskus, Suvantokatu 13. II krs.
Musiikkia esittää ja yleisöä tanssittaa viisijäseninen FOLKER-kansanmusiikkiyhtye
Transilvanian Sepsiszentgyörgyistä

Ohjelma:
klo
klo
klo
klo
klo

17.00 		
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 –

tanssitupa lapsille
tauko (nyyttikestitarjoilu)
konsertti
tanssitupa aikuisille
nyyttikestitarjoilu jatkuu

Pääsymaksu: 5 €
FOLKER-yhtyeen esityksiä voi katsella osoitteesta:
http://www.youtube.com/watch?v=LIWhkx2Epas&feature=related
Järjestämme tuttuun tapaan tarjoilut nyyttikesteinä.
Sydämellisesti tervetuloa!
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Lyhyt johdatus unkarilaiseen
massamediaan
Tiedotusvälineet jaetaan tavallisesti kolmeen
ryhmään: lehdistö, radio ja televisio. Unkarin
massamedian vanhimmasta osa-alueesta,
lehdistöstä on meillä kaikilla jonkinlainen
käsitys. Olemme nähneet lehtikiosk ien
tarjonnan kadunvarsilla ja metroasemilla.
Aikakausilehtien kirjo on hämmentävän
laaja ja esim. Cosmopolitan alkoi ilmestyä
unkariksi samaan aikaan kuin suomeksikin.
Unkarilaiset ja suomalaiset ovat kuitenkin
lehtien lukijoina ja julkaisijoinakin erilaisia.
Esimerkiksi tabloidikoko on vakiintunut
sanomalehtien vakioformaatiksi jo aikapäiviä sitten. Lehtien päivittäiset tai viikottaiset painosmäärät ovat myös olennaisesti
pienempiä kuin Suomessa. Päivälehtiä ei
myöskään tilata kotiin samassa määrin kuten
Suomessa.

Onko kaikki
politiikkaa?
Tämä ”lyhyt johdatus” auttaa, kun lehtikios
killa miettii, minkä puolueen äänenkannattajan haluaisi ostaa. Sitä paitsi Unkaria
tunteva oivaltaa sen varsin nopeasti jopa
vain otsikoita lukemalla. Seuraava auttaa
orientoitumaan myös niitä, jotka haluavat
kieltä hallitsematta päästä perille edes Unkarin joukkotiedotuksen alkeista. Lukijan
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on syytä muistaa, että Unkari on tänään
yhteiskuntana varsin jakautunut. Siksi seuraavat luokittelutkin ovat kovin yksioikoisia
ja mustavalkoisia. Tämän päivän Suomessa
asian tai ilmiön poliittinen sidonnaisuus ei
välttämättä ole olennainen seikka, Unkarissa
se on kaiken A ja O – ja joskus sidonnaisuutta
nähdään sielläkin, missä sitä välttämättä ei
ole.
Seuraavassa luetellut tiedotusvälineet
on ryhmitelty yleisesti mielletyn poliittisen
sidonnaisuuden mukaan, asiantuntija-apuna
on ollut myös eräs pitkäaikainen unkarilainen ystäväni. Lehdellä ja sen linjalla on
toki muitakin ulottuvuuksia, joihin tässä
yhteydessä ei juuri ole kiinnitetty huomio
ta. Oikeisto-vasemmisto -dikotomia (ilman
keskustaa) vetää myös varsin jyrkän rajan,
mutta sekin kuvastaa – osaltaan – unkarilaista yhteiskuntaa vuonna 2012.

Lehdistö
Päivälehdet
Oikeistolaisia: Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap. Molemmat lehdet ovat tällä hetkellä
pikemminkin radikaaleja kuin perinteisen
konservatismin edustajia. Samaan ryhmään
kuuluu myös Metropol eli ilmaisjakeluna
jaettava entinen Metro-lehti, jonka viime

vuonna on ostanut Fideszin piiriin kuuluva yhtiö. Magya Nemzet -lehden historia
ulottuu vuosiin 1899—1913. Se perustet
tiin uudelleen 1938 vastustamaan kansal
lissosialistista ajattelua, mutta lakkautettiin
1944. Toiminta jatkui toukokuusta 1945,
kunnes lehti Imre Nagyn linjan kannattajana jälleen lakkautettiin kansannousun
jälkeen marraskuussa 1956 lähes vuodeksi.
1988—1989 lehti oli poliittisen järjestelmän
uudistuksen kärjessä, mutta menetti sisäisten erimielisyyksien takia johtoasemansa.
Magyar Hírl ap perustettiin 1968 ja se
oli valtiojohdon puolivirallinen äänitorvi.
Järjestelmänmuutoksen jälkeen se on ollut
poliittinen päivälehti, joka on kiinnittänyt
erityistä huomiota erityisesti kulttuuriin ja
kirjallisuuteen.
Vasemmistolaisia: Népszabadság ja Nép
szava. Vuonna 1956 Sosialistisen työväenpuolueen MSZMP:n äänenkannattajaksi
perustettiin Népszabadság, jonka painos oli
parhaimmillaan 1980-luvun puolivälissä
700.000. Tällä hetkellä Népszabadság -lehti
(levikki 80.000) on lähellä nykyistä Unkarin
sosialistista puoluetta, MSZP:tä ja se on osin
sveitsiläisen Ringier -yhtiön omis-tuksessa.
Népszava oli vuodesta 1877 lähtien orastavan työväenliikkeen lehti, joka ilmestyi
saksaksi. Vuosisadan vaihteessa siitä tuli
sosialidemokraattinen ja myös unkarinkielinen lehti, joka oli lähellä ammattiyhdistysliikettä. Sosialismin kaudella Népszabadság
edusti puolueen ääntä ja Népszava silloista
ammattiyhdistysliikettä. Sen nykyinen levikki on n. 20.000.
“Suuret aluelehdet”, suomalaisittain
sa-nottaisiin ”maakuntalehdet”, ovat melko konservatiivisia ja kriittisten arvioiden
mukaan sisäänpäin kääntyneitä. Niiden

palstoilla on vähän politiikkaa tai vain
paikallispolitiikkaa, ei kannanottoja, ei juurikaan ulkomaanuutisia, paljon paikallisia
pikkujuttuja ja ”kissanristiäisiä”, terveyspalstoja, perinteiden vaalimista jne. Ne ovat
viimeisten 20 vuoden kuluessa siirtyneet ulkomaiseen omistukseen. Suurimpia omistajia ovat unkarilaisten tytäryhtiöittensä kautta
sveitsiläinen Ringier, saksalainen Springer
ja suomalainen Sanoma Media Oy. Tilanne
on varsin samanlainen naapurimaissakin.

Viikkolehdet
Oikeistolaisia: Heti Válasz, Magyar
Demokrata ja Magyar Fórum. Näistä
jälkimmäiset selvästi radikaalimpia kuin
2001 perustettu Heti Válasz, joka voisi olla
unkarilainen Suomen Kuvalehti ilman
satavuotista historiaa, sen sijaan lehdellä
on kylläkin englanninkielinen verkkoversio. Magyar Demokrata ja Magyar Fórum,
joka kytkeytyy aiemmin parlamentissakin
olleeseen MIÉP-puolueeseen, “Unkarilaisen totuuden ja elämän puolueeseen”, ovat
mielipiteissään Fideszistä selvästi oikealla,
mutta tukevat monissa kysymyksissä pääministeriä. Samaan aatteelliseen ryhmään
voidaan laskea vielä joka toinen viikko
ilmestyvä ja ilmaisjakeluna levitetty Heti
Thema. Omistussuhteiden perusteella lehti
on lähellä Fidesziä.
Vasemmistolaisia: 168 óra, Vasárnapi
hírek. 168 óra (168 tuntia eli 1 viikko) oli
Unkarin radion lauantain samanniminen
ajankohtainen makasiiniohjelma, joka
lähetettiin kello 16. Sunnuntaiaamuna vastaavan ohjelma lähetettiin kello 06—08.30.
Perustamisvaiheessaan vuonna 1989 lehti
oli näissä ohjelmissa käsiteltyjen teemojen
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painettu versio. Kun lehti aloitti itsenäisen
elämänsä, toimituskunnan ydin muodostui
em. radio-ohjelmien toimittajista. Jälkimmäinen lehti on perustettu 1985 ja se
ilmestyi aluksi kahtena versiona, toinen
levisi lähinnä Budapestin alueelle ja toinen
muualle maahan.
Liberaaleja aikakauslehtiä: Heti Világgaz
das ág (HVG), Élet és Irodalom (ÉS),
Mag yar Narancs sekä satiirinen joka
toinen viikko ilmestyvä Hócipő, joka on
lehtenä aika vulgääri. Myös suhteellisen
neutraali Sanoma Media Oy:n unkarilaisen
tytäryhtiön vuoteen 2011 omistama Figyelő
luetaan tähän joukkoon. – Unkarilaisessa
diskurssissa sana “liberaali” tarkoittaa usein
vain riippumatonta, ulkopuolista tai sellaista
konservatiivista tahi porvarillista suuntausta,
joka ei ole sitoutunut mihinkään poliittiseen
suuntaukseen tai järjestöön.

Verkkolehdet
Index.hu on melko lähellä iltalehtien tyyliä,
hírszerző.hu on liberaalin HVG:n perustama. origo.hu on puolestaan saksalaisen
Telekomin Unkarin tytäryhtiön perustama.
Näitäkin pidetään liberaaleina. Kaikilla
päivälehdillä, myös useimmilla alueellisilla
tai maakunnallisilla päivälehdillä on myös
oma nettiversionsa.

Televisio
Seuraavassa on mainittu vain suurimmat kanavat, joiden toiminnassa tunnistetaan myös
poliittinen sidonnaisuus.– Unkarilaisesta
televisiosta esim. hotellien kanavatarjonta
ei kerro kovin paljon, sillä ohjelmat ovat
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keskeisimmän asiakaskunnan mukaan muokattuja kanavapaketteja, joiden tarjonnassa
on Unkarin ja lähinaapurien ja Venäjän pääkanavat sekä tietysti CNN, BBC, RAI (Radiotelevisione italiana S.p.A.), NHK (Japan
Broadcasting Corporation) CCTV (China
Central Television). Sen sijaan lehtien radioja televisio-ohjelmatiedot ja erilliset lehtien
viikonlopp unumeroiden lisänä jaettavat
seuraavan viikon radio- ja televisio-ohjelmat
avartavat jo jossain määrin käsitystä ohjelmiston sisällöstäkin.
MTV:llä eli Magyar televízió-yhtiöllä
on kaksi kanavaa: M1 ja M2. Magyar tele
vízió on valtion omistama, nykyään linjaltaan varsin oikeistolainen. Duna Televízió
on myös valtion omistama, konservatiivinen
ja oikeistolainen televisio. Duna Televiziólla
(Duna = Tonava) on kaksi kanavaa Duna ja
Duna II (eli Duna II. Autonómia), jonka
tämän vuoden alusta on korvannut Duna
World. Duna-televisio luotiin erityisesti
naapurimaissa ja yleensäkin ulkomailla
asuvia unkarilaisia varten. Duna II lähetti
ensisijaisesti Duna-television jo lähettämiä
ohjelmia uusintoina sellaiseen lähetysaikaan
joka sopi paremmin Euroopan ulkopuolella
asuville unkarilaistaustaisille tai unkarin
kieltä harrastaville katsojille esim. Pohjoisja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa. Duna
World–televisiosta halutaan tehdä ulkounka
rilaisille ”synnyinmaan ääni”, a szülőföld
hangja. Duna (II.) Autonómia pyrkii eräiden
arvioiden mukaan vielä tänä vuonna käynnistämään itsenäisen ohjelmatuotannon.
Echo TV. Yksityisomistuksessa, oikeistolainen (ja radikaali).
Hír TV. Yksityisomistuksessa, oikeistolainen.

Magyar ATV. Yksityisomistuksessa, vasemmistolainen satelliittikanava.
RTL Klub. Ulkomaisessa omistuksessa,
ns. liberaali.
TV2. Ulkomaisessa omistuksessa, aikaisemmin liberaali, nykyään yhä oikeisto
laisempi.

Radiokanavat
Seuraavassa vain suuret ja enemmän tai
vähemmän poliittisesti sitoutuneet tai sellaisiksi mielletyt kanavat.
Magyar Rádió. Kanavat: Kossuth eli MR1,
Petőfi eli MR2, Bartók eli MR3. Valtion
omistuksessa, nykyään Unkarin radio on
oikeistolainen.
InfoRádió. Yksityisomistuksessa, oikeistolainen.
Lánchíd Rádió. Yksityisomistuksessa,
oikeistolainen.
Klubrádió. Yksityisomistuksessa, vasemmistolainen. Kun asema teki hakemuksen
seuraavaksi toimikaudeksi, hakuprosessin
po. frekvenssin osalta voitti aivan tuntematon yritys. Klubrádión lakkauttamista
vastaan oli mielenosoituksia ja toimenpide
herätti kansainvälistä huomiota. Radio itse
nosti oikeusjutun hakuprosessin yhteydessä
tapahtuneista laittomuuksista. Sen toimilupa
meni umpeen 1.2. 2012, mutta sitä pidennettiin kahdella kuukaudella.
Lisäksi on mainittava vielä 3 radiokanavaa:
Class FM ja Neo FM sekä Tilos Rádió.
Ensiksi mainitut kaksi ovat suosittuja mu
siikkikanavia, ja molemmat ovat myös yksi
tyisomistuksessa. Edellisen omistaja edustaa
Fidesz-puolueen lähipiiriä, jälkimmäisen

MSZP:n. Edellisen mediahallituksen vuonna 2009 tekemän lehmänkaupan mukaan
eräiden ulkomaisen musiikkiradioiden toimilupia ei jatkettu, vaan niiden frekvenssit
jaettiin Fideszin ja MSZP:n kesken. Jutusta
tuli kansainvälinen skandaali, median neu
vonantajavaliokunnan johto erosi.
Tilos Rádió aloitti toimintansa piraatti
radiona järjestelmänvaihdoksen alussa.
Liberaali ja suorasukainen keskustelu-,
musiikki- ja subkulttuurikanava kuuluu vain
Budapestin keskustassa. On ollut lukuisten
kanavan linjaa kritisoivien hyökkäysten
kohteena.
Loput Magyar rádióadók-luettelossa
olevista radiokanavista ovat joko ehtineet
jo lopettaa toimintansa, tai ovat pieniä ja
nimensä perusteella helposti identifioitavissa
(esim. Katolinen Mária Rádió jne.) tai ne
eivät ole linjaltaan tai ohjelmaformaatiltaan
lainkaan poliittisia tai ylipäänsä yhteiskunnallisia.
MTV:n, Duna Televízión ja Magyar
Rádión omat uutistoimitukset lopetettiin
2011; kaikki uutismateriaali tehdään nykyisin samassa, Unkarin tietotoimiston, MTI:n
(Magyar Távirati Iroda) alaisuuteen kuuluvassa uutiskeskuksessa, hírcentrum. MTI
on valtiopäivien valvonnassa ja sen johtajan
nimeää viisivuotiskaudeksi pääministerin
esittelystä presidentti.
Tässä esittelyssä on käytetty hyväksi
mm. seuraavia Wikipediassa Unkarin mediaa käsitteleviä artikkeleita: Magyar sajtóter
mékek listája, Magyar televíziótársaságok,
Magyar rádióadók.
Tenho Takalo
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Unkarin mediatalot

Seuraavassa on lähinnä vain lueteltu Unkarin suurimmat mediatalot sekä niiden “lippulaivat”.
Suuret saksalaiset, sveitsiläiset ja itävaltalaiset lehtitalot ovat hankkineet omistukseensa
tai osaomistukseensa merkittävän määrän
unkarilaisia päivä- ja aikakauslehtiä sekä
niiden internetversioita, uutisportaaleja sekä
radio- ja televisiokanavia. Mukana on myös
suomalainen Sanoma Oy. Eräät lehdet ovat
vaihtaneet omistajaa jo useampaan kertaankin, kun ylioptimistiset tuotto-odotukset
eivät ole toteutuneetkaan.

Ringier Hungary
Suuren sveitsiläisen Ringier-median tytäryhtiö julkaisee mm. seuraavia lehtiä Népszabadság, Blikk ja Nemzeti Sport. Vuoden
alussa Ringier julkaisi Unkarissa kaikkiaan
16 lehteä. Népszabadságin, Unkarin suurimman poliittisen päivälehden numeroita
myytiin 2011 päivittäin n. 80.000 kpl.. Blikk
(levikki 181000) on tyypillinen iltapäivälehti
pin-up-tyttöineen ja kohu-uutisineen. Nemzeti Sport (62.000) on urheilulehti. Ringier
osti 2003 Népszabadságin saksalaiselta Bertelsmann -yhtiöltä ja on sen pääomistaja.

Magyar Nemzet, Hír Tv
Magyar Nemzet -lehteä myydään päivittäin
47.000 kappaletta. Sosialismin viimeisinä
vuosina se irrottautui aiemmasta valtiopuolueen äänitorven roolistaan. Lehti on nykyisin lähellä Fidesziä, sitä julkaisee Nemzet
Lap és Könyvkiadó Kft. Lehti on lähellä
Hír Tv:n linjaa, jonka ohjelmasta olennaisen
osan muodostavat tunneittain lähetettävät
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uutislähetykset.

Infocenter-ryhmä: Heti Válasz,
Lánchíd Rádió, Class FM
Media-alan holding-yhtiön omistajista osa
on Fidesziä lähellä olevia yksityishenkilöitä, mutta mukana on myös tanskalainen
riskisijoitusyhtiö vähemmistöosakkaana.
Heti Válasz ilmestyy 18.000 painoksena,
Lánchíd Rádió on oikeistolainen. Info
center hankki molemmat omistukseensa
2009. Tarjontaan tuli mukaan lisäksi 2010
”18—49-vuotiaille” tarkoitettu kaupallinen
Class FM -radio, joka lienee kohderyhmäs
sään suosituimpia. Infocenter pyrki 2010
myös suosituimman kaupallisen television
RTL-Klubin osakkaaksi, mutta ei onnistunut pyrkimyksessään. Infocenterin perusti
2009 nykyisen hallituksen salkuton ministeri
Tamás Fellegi, mutta jo 2010 hän myi omistuksensa henkilöille, joiden uskotaan olevan
Fideszin asiantuntijoita talousasioissa.

CEMP-média: index.hu, InfoRádió,
Napi Gazdaság, portfolio.hu
Cenrtal European Media & Publishing
(CEMP) omistaa ehkä Unkarin merkittä
vimmän uutisportaalin, index.hu:n. CEMPin
portfoliossa yritysten skaala ulottuu vasem
mistolais-keskustalaisesta index.hu:sta
poliittisesti neutraaliin Napi Gazdaság
-lehteen ja talousasioita käsittelevään port
folio.hu -sivustoon sekä lähinnä keskusta-

oikeistolaiseen uutisradioon (InfoRádió).
CEMPin omistuksessa olevilla internetsi
vuilla vierailee päivittäin 1,23 miljoonaa
kävijää.

Magyar Telekom-média: [origo.hu]
ja kumppanit
Magyar Telekomin omistaman Origoyhtiön [origo.hu]-sivusto on index.hu:n
merkittävin kilpailija. Magyar Telekom on
Deutsche Telekomin tytäryhtiö Unkarissa
ja se omistaa ja hallinnoi freemail.hu-sähköpostipalvelua, iwiw.hu -yhteisösivustoa
sekä videa.hu -sivustoa, joka on tarkoitettu
videoiden jakoon. Päivittäisiä käyntejä si
vustoilla on yli 1,4 miljoonaa.

Magyar Hírlap, Echo TV
Magyar Hírlap toimi perustamisestaan
(1968) lähtien puolivirallisena hallituksen
lehtenä, mutta järjestelmänmuutoksen jälkeen se oli lähinnä liberaali uudistaja, vuoden 2006 jälkeen uusi omistaja, Videoton
-elektroniikkayhtiön osaomistaja Gábor
Széles on ohjannut lehteä vaiheittain selvästi jopa Magyar Nemzet-lehdestä oikealle.
Lehden levikki 2011 oli 12.000 kpl. Széles
perusti 2005 myös Echo TV:n.

WAZ-media: HVG, Pannon Lapok
WAZ -median takana on saksalainen
sanomalehti Westdeutsche Allgemeine Zeitung, jolla on kaksi yritystä Unkarissa: Pan
non Lapok Társasága Kiadói Kft. (PLT)
sekä HVG-ryhmä. Edelliseen kuuluu viisi
Dunántúlin alueen läänitason lehteä sekä
yhden kaupungin lehti, ilmaisjakelulehtiä
sekä päivälehtien itsenäisiä internetjulkaisuja. HVG:n eli Heti Világgazdaság -lehden
painos on 67.000. HVG -ryhmään kuuluu

vielä kustantamo sekä uutisportaaleja, joista
tärkeimmät hvg.hu ja hírszerző.hu.
Ringierin tavoin WAZ on hankkinut omistukseensa tiedotusavälineitä useimmista itäisen Keski-Euroopan ja Balkanin maista.

Axel Springer-media: maakuntalehtiä
Springer-konsernin unkarilainen tytäryhtiö
omistaa 110 julkaisua. joukossa naisille,
nuorille ja autoilijoille tarkoitettuja, lisäksi
TV-lehti ja ristikkolehti, joiden kaikkien yh
teenlaskettu painosmäärä nousee miljooniin.
Lisäksi Springerillä on kahdeksan maakuntalehteä, jotka ovat läänikohtaisia. Lisäksi
se julkaisee Vasárnap Reggel -lehteä, joka
ilmestyy 18:ssa läänissä, kussakin omana
versionaan. Ringier ja Springer ovat jopa
pyrkineet fuusioimaan Unkarissa toimivat
yhtiönsä, mutta kilpailuviranomaiset ovat
tämän estäneet.

Sanoma-media: Aikakauslehtiä ja
internetportaaleja
Sanoma Média Budapest Zrt. julkaisee
kuukausittain ja viikoittain ilmestyviä
vapaa-ajan lehtiä ja viihdelehtiä, internetlehtiä ja omistaa televisiokanavan. Lehtien
(tällä hetkellä 22 kpl) joukossa on erityisesti
naistenlehtiä, mm. suosituin naistenlehti
Nők Lapja; “emolehdestä” on irrottautunut
kokonainen naistenlehtien segmentoitunut
tuoteperhe. Lisäksi yhtiöllä on Tv-ohjelmalehti, autolehti ja 2011 kevääseen talouslehti
Figyelő. Sähköisen median osuus liiketoiminnasta on merkittävä, sillä Sanoma Oy
on kolmen suurimman toimijan joukossa
Unkarissa. Yhtiö omistaa startlap.hu:n ja
siihen kytkeytyvät sivustot (fn.hu ja hir24.
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hu). Startlap.hu ei kuitenkaan tuota omia
uutisia.

Inform Média
Itävaltalainen sijoittajaryhmä on järjestel
mänvaihdoksen jälkeen hankkinut haltuunsa
kolme pohjois- ja koillisunkarilaista päivälehteä. Inform-medialla on lisäksi sunnuntaisin ilmestyviä lehtiä, ilmaisjakelulehtiä,
mainoslehtiä (mm. miljoonan kappaleen
painoksena leviävä Budapesti piac). Lisäksi
heidän portfolioonsa kuuluu useita uutis- ja
lehtiportaaleja. Yritys toimii myös Romaniassa ( viisi lehteä) ja Ukrainassa.

Merkittävimmät yhden tuotteen mediayritykset
Vasemmistolehtien tai vasemmistoliberaalien
lehtien takana ei ole merkittäviä yrityksiä tai
kustantajia. Päivälehtien joukossa tärkein
on Népszava (painos 20.000), joka on Unkarin vanhin yhä ilmestyvä lehti ja tänään
MSZP:n puolivirallinen äänenkannattaja.
Viikkolehtien joukossa ovat 168 óra (painos
21.000 kpl), Élet és Irodalom-lehti (15.000
kpl) sekä riippumaton poliittis-kulttuurinen
viikkolehti Magyar Narancs (12.000 kpl).
Élet és Irodalom perustettiin vuoden 1956
kansannousun jälkeen korvaamaan aiempi
Irodalmi Újság. Tällä hetkellä lehti on ennen kaikkea yhteiskuntapoliittinen. Magyar
Narancs oli alun alkaen tuolloin liberaalin
Fidesz -puolueen lehti, mutta lehti muutti
linjaansa tullen tunnetuksi radikaaleista äänenpainoistaan ja sarkastisesta huumoristaan
ja myös sellaisten teemojen käsittelystä, joita
muissa lehdissä ei ilmestynyt. Tänään sitä
pidetään “vasemmistoliberaalina suurkaupunkien älymystön lehtenä”.
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“Televisiomarkkina”
Unkarissa toimi vuoden 2011 lopulla kaikkiaan 91 unkarinkielistä televisiokanavaa,
mikä on eurooppalaisittain paljon ja on johtanut myös kovaan kanavien väliseen kilpailuun ja temaattiseen segmentoitumiseen.
Kaksi keskenään kilpailevaa kaupallista
kanavaa, Magyar RTL Klub ja TV2 sekä
Unkarin valtion omistuksessa olevat kanavat keräävät yli 50 % katsojista. Valtion
ykkösk anava, M1 on kuitenkin selvästi
katsojaluvuissa em. kaupallisten kanavien
perässä; M1 kanavaa seuraa vain kolmasosa
siitä katsojamäärästä, joka katsoo TV2:sta
tai Magyar RTL Klub-kanavaa. Valtiolliset
M2 ja Duna TV ovat edellisiin verrattuna
jo lähestulkoon marginaalisia.
Magyar RTL Klub-kanavan takana on lu
xemburgilainen RTL ryhmittymä, TV2:n
takana taas on saksalainen ProSiehenSat.1.
Media-niminen mediakonserni. Molemmat
kaupalliset kanavat aloittivat toimintansa
1997. Kolmanneksi suosituin kaupallinen
kanava on Viasat3, jonka omistaja on Baltiassa ja Skandinaviassa markkinajohtajana
toimivan Modern Times Group-konsernin
(eli MTG:n) unkarilainen tytäryhtiö. Viasat3
ei lähetä uutisia eikä poliittisia ohjelmia.

“Radiomarkkina”
Unkarilaiset radioasemat ovat segmentoi
tuneet television tapaan. Valtiollinen Unkarin radio on pystynyt säilyttämään hyvin
asemansa ja jopa paikallisradioasemia (ml.
kaupalliset) kuunnellaan enemmän kuin
valtakunnallisia kaupallisia radiokanavia.
Valtakunnallisesti Kossuth Rádió on
suosituin yli 15-vuotiaiden keskuudessa.
Mainostajille tärkein on 18—49-vuotiaiden

suosikki, Class FM. Valtiollisella Unkarin
radiolla on kolme kanavaa: uutisia ja julkisen
elämän kysymyksiä ja viihdettä tarjoava
MR1-Kossuth Rádió, nuorisolle suunnattu
musiikkikanava MR2-Petőfi Rádió sekä
korkeakulttuuriin keskittynyt kirjallisuutta
ja klassista musiikkia tarjoava MR3-Bartók
Rádió.

jentamaan kuuluvuusaluettaan hankkimalla
uusia frekvenssejä. Vuoden 2010 vaalien
jälkeen se on menettänyt olennaisesti tulo
jaan ja menetti lopulta 2011 ”puutteellisen
hakemuksen vuoksi” myös toimilupansa.
Samalla tavoin – uusia frekvenssejä hankkimalla – on toiminut nykyisen hallituksen
aikana kaupallinen Lánchíd Rádió.

Suosituimpia kaupallisia radioita ovat Class
FM ja Neo FM, 2009 aloitti toimintansa Da
nubius Rádió, joka käyttää Slager Rádión
aiempaa frekvenssiä.

Artikkelin pohjana on unkarilaisen mas
samedian esittely osoitteessa http://www.
goethe.de/ins/hu/bud/ges/medien/muu/
huindex.htm

Toimittajien suuntautumisen ja ohjelmistonsa perusteella Klubrádió-kanavaa voidaan
pitää vasemmistolaisena. Sen kuuluvuus
aluetta oli pääkaupunki, mutta se pyrki laa-

Unkarilaisten lehtien nimiä suomeksi
168 óra
168 tuntia
Blikk
Katseenvangitsija
Élet és Irodalom
Elämä ja Kirjallisuus
Heti Válasz
Viikon vastaus
Heti Világgazdaság
Viikon maailmantalous
Hócipő
Lumikenkä
Magyar Hírlap
Unkarin Uutislehti
Magyar Narancs
Unkarilainen Appelsiini

Magyar Nemzet
Unkarin Kansa
Napi Gazdaság
Päivän Talous
Nemzeti Sport
Kansallinen Urheilu
Népszabadság
Kansan Vapaus
Népszava
Kansan Sana
Nők Lapja
Naisten Lehti
Világgazdaság
Maailmantalous
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TAMPEREEN SUOMI-UNKARI SEURAN SÄÄNNÖT
1. §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen SuomiUnkari Seura ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
Valtakunnallisesta Suomi-Unkari Seura
- Finn-Magyar Társaság ry:stä käytetään
näissä säännöissä nimitystä seura ja seuran
paikallisyhdistyksestä nimitystä yhdistys.

2.§
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan
laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisunkarilaisten kulttuurisuhteiden kehittäminen, Unkarin historian ja nykypäivän tuntemuksen levittäminen ja syventäminen sekä
Suomen ja Unkarin kansalaisten ystävyyden
lujittaminen ja yhteistoiminnan lisääminen
kaikilla elämän aloilla.
Yhdistys on valtakunnallisen Suomi-Unkari
Seura - Finn-Magyar Társaság ry:n jäsenyhdistys.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
toimii yhdyssiteenä suomalaisten ja unkarilaisten välillä. Yhdistys järjestää esitelmäti
laisuuksia, näyttelyitä, kulttuuritilaisuuksia
ja muuta vastaavaa harrastustoimintaa,
jäsenilleen vierailuja ja matkoja Unkariin,
edistää unkarin kielen ja kulttuurin opiskelua, stipendiaattien, harjoittelijoiden, taiteilijoiden ja eri alojen harrastajien ja asiantunsivu 28

tijoiden vaihtoa sekä harjoittaa julkaisu- ja
tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on
molemmissa maissa lisätä toistensa olojen
ja pyrkimysten tuntemusta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä
järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahanke
räyksiä.

3. §
Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenmaksut
Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä
jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Henkilöjäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen tukijäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä
Suomessa rekisteröitynyt oikeuskelpoinen
yhteisö ja säätiö. Tukijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen vuosikokous päättää henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruudesta ottaen
huomioon seuralle maksettavat jäsenmaksut. Tukijäsenten jäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen hallitus yhdistyksen
vuosikokouksen vahvistamien perusteiden
mukaisesti.
Yhdistys kuuluu Suomi-Unkari Seuraan
jäsenyhdistyksenä ja maksaa sille seuran
varsinaisen edustajakokouksen vahvistaman
jäsenmaksun.

4. §
Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä
viimeistään maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokous kutsutaan
koolle viimeistään seitsemän vuorokautta
ennen yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä, kirjeitse tai
sähköpostitse.
Jokaisella henkilöjäsenellä on yhdistyksen
kokouksessa yksi ääni. Yhdistykseen liittynyt tukijäsen on oikeutettu lähettämään
yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan,
jolla kokouksessa on puhevalta, mutta ei
äänioikeutta.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1.

kokouksen avaus

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätös
valtaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus
ja toiminnantarkastajan/-tarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8.

valitaan seuraavaksi toimikaudeksi
hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

9.

valitaan muut hallituksen jäsenet,

10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantar
kastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan
11. päätetään tukijäsenten jäsenmaksuperusteista
12. valitaan edustajat seuran edustajako
koukseen sekä
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen vuosikokouksessa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös seuran kunniajäsenet sekä seuran hallituksen jäsenet
ja toimihenkilöt. Heillä on kokouksessa
puhevalta, mutta ei äänioikeutta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle edellisen vuoden
loppuun mennessä.

5. §
Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous
on kutsuttava koolle vähintään seitsemän
sivu 29

vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kirjeitse tai sähköpostitse.

2. huolehtia yhdistyksen vuosikertomuk
sesta, kirjanpidon lainmukaisuudesta
ja varainhoidon luotettavuudesta sekä
juoksevista asioista,

6. §
Yhdistyksen tilikausi

3. hyväksyä uudet henkilö- ja tukijäsenet,
pitää jäsenluetteloa ja päättää tukijä
senten jäsenmaksuista yhdistyksen
vuosikokouksessa hyväksyttyjen perusteiden puitteissa sekä

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä vähintään
kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta
toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan/
toiminnantarkastajien tulee antaa niistä hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. §
Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen
vuosikokouksen valitsema hallitus, johon
kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuudesta
kahteentoista (6–12) jäsentä. Hallituksen
toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen
jäseniä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä
ottaa muut tarvittavat virkailijat. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna, on läsnä.
Hallituksen tehtävänä on:
1. huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita
noudattaen näiden sääntöjen määräyksiä
sekä yhdistyksen kokouksen ja seuran
edustajakokouksen päätöksiä ja seuran
hallituksen antamia ohjeita,
sivu 30

4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
neuvotella tarvittaessa seuran hallituksen kanssa yhdistyksen toimintaa koskevista taloudellisista ja oikeudellisista
asioista sekä
5. nimetä osallistujansa paikallisyhdistysten neuvottelupäivään.

8. §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9. §
Yhdistyksestä eroaminen ja
erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos
jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huo-

mattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

10. §
Seuran edustajakokous
Yhdistys on oikeutettu lähettämään seuran
edustajakokouksiin niin monta edustajaa
kuin seuran säännöt määräävät. Edustajat
valitaan kunkin vuoden vuosikokouksessa.

sesta.
Sääntömuutos on alistettava seuran hallituksen vahvistettavaksi ja yhdistyksen
purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti
seuran hallitukselle.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa
lakkautetuksi siirretään yhdistyksen varat
Suomi-Unkari Seura - Finn-Magyar Társa
ság ry:lle.

11. §
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja
yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkami-
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Ajankohtaista
SUNNUNTAINA 1.4. vierailevana esitel
möitsijänä toimintakeskukseen saapuu YTM
Botond Veréb-Dér. Kello 16.00 kokoon
numme kuuntelemaan hänen esitelmäänsä
aiheesta Turvapalvelut kylmän sodan
aikana Unkarissa.
SUNNUNTAINA 22.4.Unkarilaiseen kan
santanssiin ja -musiikkiin tutustuttaa toimin
takeskuksessa transilvanialaisen FOLKERyhtyeen tanssitupa klo 17.00 alkaen.
Aloitamme lasten kansantanssiopetuksella ja
jatkamme kahvittelun, konsertin ja aikuisten
tanssiopetuksen parissa aina iltakahdeksaan
saakka! Pääsymaksu 5 €.
SUNNUNTAINA 29.4. Seuraava elokuva
päivämme on sunnuntaina 29.4. kello 16.00.
Elokuva on Szerelem vuodelta 1971, ohjaaja
Károly Makk.
KEVÄISTÄ SAUNAILTAPÄIVÄÄ vietetään perinteisesti Vähä-Otavan saaressa
Ylöjärvellä lauantaina 26.5.2010. Gulyásia
aletaan keittää jo puolenpäivän jälkeen ja
sauna lämpiää myöhemmin iltapäivällä. –
Näin löydät perille: Ylöjärveltä vanhaa
Kuruntietä (tie 330) noin 6 km, sitten oikealle kohti Lempiäniemen telakkaa n. 5 km ja
telakan kohdalta vasemmalle, satama-alueen
pohjoisreunaan. Autot jätetään rantaan ja
loppumatka noin 200 m tehdään veneellä.
Jos tarvitset tai tarjoat kimppakyytiä, ota
yhteyttä hallituksen jäseniin.
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OSASTON INTERNETSIVUT on avattu
osoitteessa http://suomiunkari.fi/osastot/
wordpress/tampere/. Siellä oleva tapahtu
mapalsta pyritään pitämään ajan tasalla myös
Unkarin Uutisten ilmestymisten välillä.
******
PÄIVYSTYS: Kansainvälisessä toimintakeskuksessa, Suvantokatu 13, II krs, osastomme hallituksen jäsen Eija Kukkurainen
tai osastomme sihteeri Laura Panula päi
vystää torstaisin klo 16—17. Toimistolla
on myytävänä 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 talvisodan 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

sivu 33

sivu 34

Tampereen Suomi-Unkari Seuran hallitus 2012
Puheenjohtaja
Irmeli Kniivilä
Hatanpään puistokuja 22 D 84
33900 Tampere
puh. 050-5818471
irmeli.kniivila@elisanet.fi
Sihteeri
Laura Panula
PL 97 33201 Tampere
puh. 044-0304566
laura.panula@suomi24.fi
Eija Kukkurainen
puh. 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
Pertti Rantanen
puh. 050 3429160
pertti.rantanen52@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Alma Peltola
puh. 045 6348324
alma.peltola@uta.fi.
Taloudenhoitaja
Marjut Huhtinen
Simolankatu 71 as 13
33270 Tampere
puh. 040 5485116
marjut.huhtinen@gmail.com
Tenho Takalo
puh. 040 7323728
tor.takalo@gmail.com
Mária Uliczki-Peltola
puh. 050 5945841
maria.upeltola@saunalahti.fi
Mari Vares
puh. 040 5178284
mjvares@hotmail.com
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Itella Oyj

Muista!

SUNNUNTAINA 22.4.Unkarilaiseen kansantanssiin ja -musiikkiin tutustuttaa toimin
takeskuksessa transilvanialaisen FOLKER-yhtyeen tanssitupa klo 17.00 alkaen. Aloitamme lasten kansantanssiopetuksella ja jatkamme kahvittelun, konsertin ja aikuisten
tanssiopetuksen parissa aina iltakahdeksaan saakka! Pääsymaksu 5 €.
SUNNUNTAINA 29.4. on seuraava elokuvapäivämme. kello 16.00 alkaen. Elokuva
on Szerelem vuodelta 1971, ohjaaja Károly Makk.
KEVÄISTÄ SAUNAILTAPÄIVÄÄ vietetään perinteisesti Vähä-Otavan saaressa
Ylöjärvellä lauantaina 26.5.2010. Ajo-ohje Ajankohtaista-palstalla.

