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Puheenjohtajan palsta
Kaunis ja lauha syksy on vähitellen vaihtunut
myöhäissyksyn kylmyyteen. Tätä kirjoittaessani maa on vielä musta. Kun yhä aikaisemmin iltapäivästä alkava pimeys ottaa
huostaansa, niin alkaa vähitellen toivoa lunta
ja kunnon talvea. Onneksi Tampereella on
valoviikot ja onneksi jouluaika lähestyy!
Syksy on kuitenkin ollut yhdistyk
sellemme moninaisen toiminnan aikaa. Koko
syyskuu oli vielä Tampereen – Miskolcin
juhlakautta, kun oli vieraita, näyttelyjä,
konsertteja ja muita tapahtumia.
Syys-lokakuussa vietin itse kolmisen
viikkoa Budapestissa, jossa kertasin Unkarin
monipolvista historiaa näyttäessäni Tonavan
helmeä suomalaisille tutuilleni. Kyllä Budapestissa näkemistä ja kokemista riittää!
Suomi-ystäviä tapasin moneen kertaankin,
sillä pidimme suomen kielen iltapäivän
kesän Zalaegerszegin oppilailleni. Pääsin
myös sekä Kalevala Ystävyyspiirin syyskuun istuntoon että heidän syysretkelleen,
joka suuntautui Pákozdiin, Fehérvárcsurgóon ja Móriin.
Velence-järven pohjoispuolella oleva
Pákozd on merkittävä paikka, sillä siellä
unkarilaiset käyvivät voittoisan taistelun 29.
syyskuuta 1848 valtaa pitäviä vastaan. Nyt
paikalta löytyy vaikka mitä, mm. Aradin
veritodistajien puiset hautapatsaat (fejfa),
toisessa maailmansodassa Donin mutkassa
kaatuneiden unkarilaissotilaiden muistokappeli tai unkarilaisten rauhanturvaajille

omistettu marmoritaulu.
Retken etäisin kohde oli Mórissa, jossa
tutustuttiin Csabi Miklósin viinikellarin
antiin. Viinitkin olivat hyviä, mutta Csabi
on myös antanut viineilleen kivoja nimiä,
esim. csoda (ihme), tündérkert (haltijan
puutarha), marilyn mórról (marilyn mórista),
szenvedélyes hétköznapok (kiihkeät arkipäivät), nem férünk a bőröndbe (emme mahdu
matkalaukkuun), hableánka (vaahtotyttö),
nirvana tai john paul csabi ringo star.
Unkarilaiset osaavat laulaa ja myös
muistavat lauluja ulkoa! Kun viinejä jo oli
maisteltu muutamia sortteja ja kun mukana
oli myös runsaasti Kalevala-kuoron jäseniä
johtajansa Edit Malmosin johdolla, niin
laulu raikui – vielä kotimatkalla bussissakin
Budapestiin saakka.
Keväällä alkanut hankkeemme saada
museokeskus Vapriikin toimittama Ottopoikia ja tehtaantyttöjä: Yhdeksän tarinaa
Tampereelta -albumi on nyt valmis. Tämä
Tampereen historiasta myös sarjakuvin
kertovan kirjan sarjakuvat on piirtänyt
Tiitu Takalo, tarinat kertoo Pauli Kallio.
Monet tahot ja ystävät ovat olleet tässä
hankkeessamme mukana ja nähneet paljon
vaivaa. Kaikille asian eteenpäin viemisessä
mukana olleille lämpimät kiitokset! Nimeltä
mainiten vielä erityiskiitos Vapriikin tutkija
Mari Lindille sekä yliopistonlehtori Magdolna Kovácsille. Ilman Vapriikin apua,
Marin tietoja ja taitoja sekä Magdin käänsivu 3

nösten ääreessä puurtamista ei albumista
olisi tullut totta. Köszönöm nagyon szépen!
Toivottavasti albumista tulee myyntimenestys. Se on hyvä joululahja unkarinkielisille
tuttaville tai unkaria osaaville.

perjantaina vietämme perinteistä pikkujou
lujuhlaa Suvantokadulla. Lämpimästi tervetuloa molempiin tilaisuuksiin!

Loppuvuotemme jatkuu perinteisesti:
joulumyyjäiset ovat yhdessä Kalevan kirkon
Unkari-ryhmän kanssa torstaina 28.11. Kalevan kirkolla ja heti seuraavana päivänä eli

Oikein hyvää joulun odotusta, rauhallista jouluaikaa sekä onnellista tulevaa
vuotta!

Seuraavat uutisemme ilmestyvätkin
vasta ensi vuoden puolella, joten:

Irmeli Kniivilä

“Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
Wass Albert
Joulu saapuu, ihmiset!
Olkaa kauniit ja puhtoiset!
Hangatkaa sielut,
loistakoon mielet,
olkaa taas kuin lapset
että voisitte olla kuin ihmiset!
(raakakäännös
kirjoittajan)
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Paikallisyhdistysten neuvottelupäivä
Lauantaina 16. marraskuuta oli SuomiUnkari Seuran paikallisyhdistysten neuvot
telupäivä.
Oikeastaan päivä alkoi jo edellisenä
iltana Zagros-kvartetin konsertilla Galleria U:n tiloissa Kaisaniemenkadulla.
Kvartetti muotoutui jo vuosikymmen sitten
suuremman kokoonpanon, kaksi vuosikymmentä sitten perustetun Zagros-ensemblen
kokoontumisten yhteydessä. Kvartetissa
soittavat RSO:n jäsenet Hannu Vasara ja
Kaisa Kallinen (viulu), Camilla Vilkman
(alttoviulu) sekä Miika Uosukainen (sello).
Ohjelmistossa oli modernia suomalaista ja
unkarilaista musiikkia, ”tuorein” teos oli
Lotta Wennäkosken Culla d‘aria (2004),
unkarilaisia teoksia olivat György Kurtágin Officium breve in memoriam Adrae
Szervánszky op. 28 (1989) ja Béla Bartókin
jousikvartetto 6 (1939). Konsertin järjesti
Helsingissä toimiva Unkarin kultttuuri- ja
tiedekeskus, UKTK.
Kaisaniemenkatu 10:ssä käyneet tietävät, että Galleria U, xxx samanaikaisesti
oli vuoden 1956 vallankumoukseen liittyvä
László Harisin valokuvanäyttely, ei vali
koitunut sattumalta konsertin tapahtumapaikaksi. Samassa kiinteistössä toimii nimittäin
myös Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus sekä
Suomi-Unkari Seura. Tällä hetkellä globaalisti kaikkiaan 19 Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen toiminta on organisoitu Balassiinstituutin, Balassi Intézet, alaisuuteen.

Lauantai oli tiivistä työskentelyä kello
11:sta 16:een. Kysymys oli paljolti koke
musten vaihdosta ja jakamisesta sekä uusien,
muiden jo hyväksi havaitsemien toimintaideoiden löytämisestä ja omaksumisesta.

Seuran johdon terveiset

Puheenjohtaja Jorma Vuorinen aloitti
päivän kuitenkin jobinpostilla kertoen, että
suunniteltu Rajkó -yhtyeen vierailu Suomessa oli peruuntunut kiertueen suomalaisen
järjestäjän jouduttua konkurssiin. Monille
yhdistyksille, jotka olivat järjestäneet yhtyeelle esiintymisen paikkakunnallaan, koitui
tapahtuneesta huomattava taloudellinen
menetys. Yhdistykset aikovat velkoa saatAvansa järjestäjältä oikeusteitse.
Seuran johto aikoo vierailla 19. marraskuuta eduskunnassa tavatakseen siellä
eduskunnan Unkari-kerhon jäseniä ja
kertoakseen seuran toiminnasta. Kerho on
varsin löysä Unkarista kiinnostuneiden
kansanedustajien yhdysside. Tapaaminen on
jo kerran aikaisemmin peruutettu jäsenten
muiden ja kiireellisempien tehtävien takia.
Toinen ja varsinainen huolenaihe puheenjohtajan avauspuheenvuorossa liittyi
seuran toimiston haavoittuvuuteen. Tämä
on tänä syksynä käynyt konkreettisesti
ilmi toiminnanjohtajan kahden kuukauden
sairausloman aikana, koska sijaistusta ei
sivu 5

voitu järjestää. Niinpä toiminnanjohtaja
käsivammastaan huolimatta kokosi mm.
Suomi-Unkari -lehden kolmosnumeron
ja osallistui muidenkin tehtävien hoitoon.
Seuralla ei ole toistaiseksi mitään toimivaa
ratkaisua sijaistusten hoitamiseksi tällaisessa
tapauksessa.
Valopilkkujakin voitiin luetella. Ulko
ministeriö on hyödyntänyt seuran asiantuntemusta, ja myös opetus- ja kulttuuriminis
teriön piirissä tunnetaan seuran toiminta
ja tunnustetaan sen arvo. Välillä saadaan
yllättävääkin kiitosta, esim. opetusministeriön pitkäaikainen kansliapäällikkö (emeritus)
Jaakko Numminen on kiittänyt kirjeellään
seuraa ja sen toiminnanjohtajaa Suomi-Unkari -lehden viime numeron erinomaisesta
sisällöstä!

Richly korosti UKTK:n
ja S-US:n yhteistyötä

Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtaja
Gábor Richly käsitteli omassa puheenvuorossaan seuran ja sen jäsenyhdistysten
yhteistyötä UKTK:n kanssa. Hän kokosi
päättymässä olevan toimintavuoden monia
toteutuneita aktiviteetteja ja mainitsi erityisesti yhteistyön Tampereen Suomi-Unkari
Seuran ja Tampereen kaupungin kanssa.
Tähän osasyynä on tietysti Tampereen ja
Miskolcin ystävyyskaupunkisuhteen merkkivuosi. Kaupunki on nostanut Unkarin
esille mm. luomalla kulttuuripalvelujen
verkkosivujen yhteyteen Unkari tulee kylään
-sivuston. Samalla Richly muistutti, että he
etsivät aktiivisesti yhteistyökumppaneita
ehkä näyttävimmän Unkari-tapahtumansa,
Unkarin kultuuriviikon järjestämiseksi.
sivu 6

Ensi vuonna tämä vuosittain eri puolilla
Suom ea järjestettävä viikko toteutetaan
Järvenpäässä, jolloin Järvenpään ja Vácin
ystävyyskaupunkisipimuksen solmimisesta
tulee kuluneeksi 30 vuotta. Tuon viikon avajaistilaisuutena on Márta Sebestyénin konsertti.– Richlyn mukaan Unkari-suhteisiin
liittyvä merkkivuosi tuo järjestelyihin aina
myös paikallisia resursseja ja yhteistyötahoja
ja näin yhteisin ponnistuksen ja suhteellisin
vähäisin määrärahoinkin kyetään luomaa
näkyviä ja korkeatasoisia ohjelmakokonaisuuksia.
Tällaisessa työssä Suomi-Unkari Seuran paikallisyhdistyksillä on hänen mukaansa merkittävä rooli. Richly mainitsi myös
yhteistyön Kuopion ja Mikkelin (Ylä-Savon
yhdistys) kanssa. Kirjailija Anna-Maija
Raittilan elämäntyötä on käsitelty professori Márta Csepregin (Budapestin ELTEyliopisto) organisoimissa kirjallisuusilloissa.
Unkarin kieltä Suomessa opettaville järjestettiin UKTK:n organisoimana lokakuun
alussa kaksipäiväinen koulutustilaisuus.

Innostunutta
työskentelyä

Neuvottelupäiville osallistui yli 50 seuran
jäsentä. Mukana olivat myös kunniajäsenet
Heikki Koski ja Jaakko Kuusela. Käy
tännösä puolet (26) seuran yli 50 osastosta
oli edustettuna.
Toimintasuunnitelmasta toiminannjohtaja Marjatta Manni-Hämäläinen
nosti puheenvuorossaan esille ensivuodelle
suunnitellun yleisöseminaarien sarjan, johon tarvittiin teemoja ja ideoita. Viestintään
keskittyvä koulutustilaisuus järjestetään
paikallisyhdistyksille ja tiivistetään yhteis-

työtä unkarilaisen osapuolen kanssa Unkarin koulujen Suomi-viikon järjestämisessä.
Unkarilainen osapuoli eli Unkari-Suomi
Seura toivoo saavansa Suomeen liittyvää
aineistoa, kuten julisteita, karttoja, tarroja,
t-paitoja, musiikkitallenteita jne.
Mainittiin, että vastikään on ilmestynyt
unkariksi Pekka Vuoren Korvatunturi-kirja
(unk. A Mikulás otthona, Korvatunturi).
Toinen ajankohtainen teos on Tampereen
seuran kustantama Pauli Kallion ja Tiitu
Takalon sarjakuva-albumi Ottopoikia ja
Työläistyttöjä (unk. Fogadott fiúk és mun
káslányok).
Työskentelyn päätavoitteena oli seuran
strategian jalkauttaminen ja seuran aseman
määrittäminen vuonna 2020, jolloin seuran
tulisi olla aiempaa tunnetumpi, monipuolinen ja uudistumiskykyinen. Työtavaksi tällä
kertaa oli valittu Open Space -menetelmä ja
kouluttajan toimi Lari Karreinen. Eräänlainen päivän motto oli, että keskittymällä
ongelmiin luomme maailman, jossa mikään
ei toimi, (mutta) keskittymällä onnistumisiin
luomme maailman, jossa pärjäämme puutteistamme huolimatta.
Karreisen mukaan organisaation – seuran tai yhdistyksen – on:
- tunnistettava vahvuutensa;
- havainnoitava, mikä asia toimii;
- keskityttävä tekemään toimivia asioita
enemmän;
- luovuttava siitä, mikä ei toimi;
- edettävä pieni askelin;
- otettava toiminnan lähtökohdaksi ratkai
sukeskeisyys
Näin toimien Suomi-Unkari Seura olisi
hänen mukaansa vuonna 2020 uudistuva,

tunnettu ja elävä järjestö!
Työskentely käynnistyi kolmen hengen
pienryhmissä, joissa jokainen vuorollaan
toimi hastattelijana, haastateltavana ja kir
jaajana. Näin pyrittiin kartoittamaan yksi
haastateltavan mielessä ollut onnistumisen
kokemus. Haastattelelemalla pyrittiin selvittämään seikkaperäisesti, miten tuohon tilanteeseen oli päästy. Haastattelussa “kaivettiin
esille” aloitteteentekijä; asian valmisteluun
osallistuneet; muut yhteistyötahot, kuten
naapuriseurat ja keskusseura; muut mahdolliset tahot; toimintatavat; tiedottaminen
ja tiedotuskanavat sekä miten jäsenkunta
sitoutui ja osallistui ja miten ulkopuoliset
tahot suhtautuivat.
Päivä jatkui lounaan jälkeen organisoi
tumalla uudelleen. Spontaanisti nimettiin ne
keskeiset toiminnan muodot, joihin seura
tulevina toimintavuosina keskittyisi saavuttaakseen tavoitteensa . Teemoja ja ryhmiä
kertyi kaikkiaan seitsemän:
-

unkarin kielen opiskelu
unkarilainen ruoka
sisäinen ja ulkoinen viestintä
naapuriseurojen välinen yhteistyö
verkostojen hyödyntämien
matkailu
nuorten aktivointi toimintaan mukaan.
Kukin toi mukanaan teemaryhmään
haastattelussa kirjatun onnistumisensa. Nä
mä myös kirjattiin ja tämä ryhmän yhteinen
myönteinen kokemusvarasto arsenaalina
ryhdyttiin käsittelemään varsinaista teemaa.
Tavoitteena oli kuvata po. teeman osalta,
millaista paikallisyhdistyksen toiminta tulisi
olemaan vuonna 2020.
”Lopputuotoksena” piti kirjata ytisivu 7

mekkäästi, millaisen toiminnan tuloksena
tavoitteeksi asetettuun – tai vieläkin parempaan – tulokseen oli päästy! Mitä osaamista
oli tarvittu, millaisia onnistumisia oli koettu.
Kuvaus piti toteuttaa sellaisessa muodossa,
että ryhmän toimntaan osallistumatonkin
pystyisi ymmärtämään asian.
Päivän tiivistävä loppukeskustelu
tapahtui jälleen ryhmissä, tällä kertaa ryhmiä
oli vain kolme eli paikalla oli usean teemaryhmän jäseniä, jotka jakoivat ryhmänsä
löydöksiä ja ideoita muille. Oman ryhmäni
osalta kirjasin mm. seuraavia asioita:
Viestintä on yhdistykselle tärkeä alue.
Kysymys on sekä ulkoisesta että sisäisestä
ja myös ”monikanavaisesta” viestinnästä.
Tietoa on jaettava sekä paperilla, kirjeinä ja
paikallislehtien välityksellä että sähköisesti
sähköpostiviesteinä, facebookissa ja yhdistyksen www-sivujen kautta.
Seuran on luotava nuorisostrategia, jonka
ideoinnissa ja laadinnassa päävastuu jo työn
ekonomiankin takia on seuran johdolla.
Yksin ei tarvitse toimia! Voi verkostoitua
naapuriyhdistysten kanssa. Seuran piirissä
on aloitettu alueellinen yhteistyö, josta
kokemukset ovat lupaavia ja jonka soisi
laajentuvan. Yhteistyötä voi tehdä myös
sijaintipaikkaunnan muiden yhdistysten sekä
kuntaorganisaation kanssa.
Tulevaisuuden matkailu on pienryhmien
teemamatkailua, jossa tarvitaan yhteistyökumppaneita sekä Suomessa että Unkarissa.
Tiedottaminen edellyttää hyvää yhtey
denpitoa jäsenkuntaan ja potentiaalisiin
osallistujiin. Tällaisten matkojen lisäarvo on
siinä, että näin tutustutaan kohteiksiin, joihin
tavallisena turistina ei pääsisi.

sivu 8

Tarvitaan yhdessä tekemistä ja yhdessä
onnistumista. Seuran työntekijät ovat pai
kallisyhdistykselle korvaamaton resurssi .
Paikallisyhdistykset ovat myös erilaisia.
Jäsenmäärä vaihtelee ja sen mukaan yhdistyksillä on myös erilaiset resurssit. Myös
toimintaympäristö on erilainen. Maaseudun
haasteet ovat erilaiset kuin kaupunkiympäristön haasteet ja pikkukaupungeissa
toimiminen on erilaista kuin suuremmissa
kaupungeissa.
Meillähän menee hyvin! tiivisti ryhmän
ideoiden ja ajatusten kokoajana toiminut
Marjatta Manni-Hämäläinen ryhmämme
keskustelun. – Useimmat meistä osallistujista taisivat olla samaa mieltä.
Tenho Takalo

Mikä ihmeen hungarikum?
Mikä yhdistää ydinpommia, kalocsa
laista kirjontaa, jalkapalloilija Puskásia,
komondor-koiraa, Hollókőn vanhaa ky
lämiljöötä ja Tokaji aszú-viiniä? Kaikki
nämä asiat ja ilmiöt – sekä monet, monet
muut – kuuluvat ainakin joidenkin unkarilaisten mielestä olennaisesti Unkariin
tai unkarilaisten aineellisiin saavutuksiin,
unkarilaiseen kulttuuriin ja luontoon tai
rakennettuun ympäristöön. Näille asioille
ja ilmiöille on löydetty myös oma yläkäsite:
hungarikum.

Unkarin hallituspuolueet katsoivat, että
tällaiset unkarilaisuuteen liittyvät jopa
tuhatvuotiset aineelliset ja henkiset arvot
ja niiden välittäminen seuraavalle sukupolvelle sekä niihin liittyvä kansainvälinen
tunnettuisuus ovat tärkeitä unkarilaisuudelle
ja unkarilaisen identiteetin rakentamiselle
ja vaalimiselle niin Unkarissa kuin maan
rajojen ulkopuolellakin. Kysymys on siis
myös kansallistietoisuuden ja kansallisen
yhteenkuuluvuuden ja yhtenäisyyden vahvistamisesta.

Ainakin vuodesta 2000 lähtien hun
garikum on tarkoittanut nimenomaan myös
kansainvälisestikin korkeatasoiseksi tun
nustettua ja unkarilaiseksi tiedettyä tuotetta.
Eräs esimerkki käsitteen hyvin laajasta
tulkinnasta voisi olla vuonna 2009 ilmestynyt Szívünk hungarikumai eli “Sydämem
me hungarikumit”-kuvateos. Se “listaa”
hungarikum-käsitteen alle ja unkarilaisten
ylpeydenaiheisiin kuuluviksi mm. tunnetut
unkarilaiset tiedemiehet ja keksijät (kuten
ydinfyysikot ja Nobel-palkinnon saajat), tunnetuimmat säveltäjät kirjailijat ja taiteilijat
ja heidän työnsä, mutta myös unkarilaisen
rakennustaiteen ja kansantaiteen saavutukset
(kuten Egerin linna ja matyó-kirjonta), ruokalajit, mausteet, ja viinit sekä ne urheilulajit,
joissa unkarilaiset ovat olleet voittoisia, ml.
urheilusankarit (kuten vesipallo, viisiottelu,
miekkailu ja uinti).

Näistä syistä Unkarin valtiopäivät
säätivät 30.5.2012 Lain kansallisista arvoista ja hungarikumeista (2012. évi XXX.
törvény a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról).
Mainittu laki määrittelee hungarikumkäsitteen seuraavalla tavalla:
Hungarikum on kokoava käsite:
sellainen [muista vastaavista] erotettavissa
ja [muiden vastaavien] yläpuolelle asetetta
vissa oleva arvo [erityispiirre],
- joka unkarilaisuuteen liittyvällä ominai
suudellaan, yksilöllisyydellään, erityi
syydellään ja laadullaan [osoittaa olevansa] unkarilaisuuden huippusaavutus,
- jota ulkomailla ja yhtäläisesti kotimaassa
pidetään unkarilaisuuden saavutuksena,
erityisenä arvona,
sivu 9

- joka on suojeltu luontoarvo,
- joka on erinomainen kansallinen tuote,
jonka Hungarikum-komitea arvioi hun
garikumiksi, ja jota lain nojalla nimitetään
hungarikumiksi.

Hungarikum on
“patriotikum”

Samaan tapaan kuin unkarilaiset vaalivat
hungarikum-käsitteen piiriin kuuluvia ilmiöitä ja asioita, myös muut kansat luovat omia
omaleimaisuuteensa liittyviä kokoelmia, joiden nimityksenä voisi olla patriotikum. Niinpä unkarin kielessä voidaan käyttää muiden
kansojen yhteydessä hungarikum-käsitettä
vastaavista ilmiöistä nimitystä polonikum,
germanikum tai vaikkapa italikum.
Ennen vuotta 2012 Unkarissa hunga
rikum-termin käyttöä ei mitenkään sään
nelty, se oli lähestulkoon mainoskikka tai
turistihoukutin. Periaatteessa jollekin asialle
voitiin antaa hungarikum-nimike kahdella
tavalla. Toisen lähestymistavan mukaan
ei-unkarilaiset saivat sanoa, mitä he pitivät
erityisen unkarilaisena. Toisen määrittelyn
mukaan unkarilaiset päättivät, mikä asia
oli leimallisesti unkarilainen, unkarilaisille
ominainen, yksinomaisesti unkarilainen
tuote, ilmiö saavutus jne. Lisäksi maailman
laajuisestikin on nimenomaan hungarikumnimikkeen alle lueteltavia unkarilaisuuteen
yhdistettäviä asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi csárdás-tanssi ja gulyás-keitto.
Monien mielestä hungarikum-käsitteen
piiriin kuuluvat unkarilaiset keksinnöt tai
taiteelliset teokset, unkarilaiset tuotteet,
alkuperältään unkarilaiset tai kotoperäiset,
őshonos, tai jalostetut unkarilaiset eläimet ja
sivu 10

kasvit, kansantaide, musiikki, kieli ja unkarinkielinen kirjallisuus. Attribuutti liitetään
aika ajoin myös joihinkin yhteiskunnallisiin
ja julkisen elämän ilmiöihin.
Hungarikum-käsitteestä riippumatta
Euroopan Unioni määrittelee sellaiset tuotteet, jotka maantieteellisen alkuperänsä (tuo
tantopaikkansa) perusteella ovat suojattuja.
Tämä merkitsee sitä, että tuotteen nimi on
suojattu väärinkäytöksiä vastaan. Tällaisen
tuotteen pakkauksessa tai tuote-etiketissä
on maininta, että kysymyksessä on tuotteen
alkuperään perustuva suojattu tuotenimi.
Virallisesti tuote, asia tai ilmiö on tänä
päivänä hungaricum vasta, kun Hunga
rikum-komitea on päätöksellään tämän
vahvistanut.

Hungarikum-klubi ja
-komitea

Vuonna 2000 neljä yhtiötä – Herendi
Porcelánmanufaktúra Rt., Pick Szeged
Rt., Tokaj kereskedőház Rt. ja Zwack
Unicum Rt. – perusti erityisen klubin vaalimaan unkarilaisia tuotteita. Tarkoitus on
ollut koota klubin piiriin ja tukea sellaisia
tuotteita, jotka ovat tyypillisesti unkarilaisia
ja kansainvälisesti tunnettuja, kuten esim.
perustajajäsenten tuotteet. Tuolloin alkoi va
kiintua myös hungarikum-nimitys ja -käsite.
Moni klubin määrittelemä hungarikum-tuote
on syntynyt salaisen reseptin pohjalta ja/
tai vasta pitkän ajan kuluessa muuntunut
sellaiseksi.
15-jäseninen Hungarikum-komitea,
Hung ar ikum Bizottság, on asetettu em.
lain nojalla 1. kerran vuonna 2012. Sen
puheenjohtajana on tällä hetkellä alueke-

Hungarikum:
Matyó-kirjonta

sen ja aineellisen unkarilaisen perinnön ja
perinteen tallentajien työstä syntyy arvopyramidi, jonka huipulla olevat ilmiöt ja
asiat saavat attribuutin hungarikum; niistä
muodostuu puolestaan “hungarikumien
kokoelma” (Hungarikumok Gyűjteménye).
– Lain toimeenpano on puolestaan annettu
aluekehitysministeriön tehtäväksi.
Hungarikum-komitea puolestaan voi
lain antamin valtuuksin testata tuotteita ja
päättää, voidaanko ne hyväksyä hungarikum-käsitteen piiriin.Tammikuun 2013
lopussa komitea hyväksyi näyttävästi Unkarin tiedeakatemian tiloissa järjestetyssä
tilaisuudessa ilman erillistä arviointia 12
tuotetta hungarikumien joukkoon. Nämä
olivat:

hitysministeri Sándor Fazekas. Komitean
jäsenet edustavat hallinnonalansa korkeinta
keskushallintoa opetuksen ja kulttuurin, oikeudenkäytön, paikallishallinnon, turismin,
maatalouden ja luonnonsuojelun alueella.
Lisäksi mukana on sekä Unkarin taide- että
tiedeakatemian edustus, naapurimaissa eläviä unkarilaisia edustavan elimen, MÁÉRTin kolme edustajaa ja kaksi parlamentin
jäsentä.
Em. laki kansallisista arvoista ja hun
garikumeista tarkoittaa järjestelmää, jossa
tieto säilytettävistä, kansallisesti merkittävistä arvoista kootaan paikkakunnan, seudun,.
läänin ja valtion tasolla eri toimijoiden
avulla arkistoiksi, értéktár, käytännössä
ilmeisesti tietokannoiksi tai -varastoiksi.
Tarkoituksena on tietokantaan tallennetun
kulttuuriperinnön arkistointi, mikä mahdollistaa sen säilyttämisen ja myös sen
välittämisen aitona ja elävänä seuraaville
sukupolville. Eri tasoilla toimivien henki-

o tánzház- eli tanssitupa-toimintatapa,
unkarilainen malli henkisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja siirtämiseksi
sukupolvelta toiselle
o Mohácsi busójárás, perinteen mukaan
naamioituneena toteutettu karnevalis
tinen juhla ja kulkue talven karkoitta
miseksi
o Solymászat, haukkametsästys, ikivanha
ihmisen yhä harjoittama metsästysmuo
to
o A matyó népművészet, matyó-kirjonta,
perinnettä vaalivan seudun omaleimainen kirjontakulttuuri
o Budapest – Tonavan rannat, Budan
Linnavuoren kaupungnosa ja Andrássy
-katu
o Hollókő, vanha kylä(miljöö) ympäristöi
neen
o Az Aggteleki-karszt eli karstimaa sekä
Slovakian karstimaa tippukiviluolineen
o Pannonhalman tuhatvuotinen benedik
sivu 11

Hungaricum: Tokajin
viininviljelyaluetta; tässä
syksyisen viininkorjuun
aikaan.

dikotomisesti me–muutperiaatteella. Niinhän
teemme myös me suomalaiset, vaikka emme ehkä
ihan yhtä innokkaasti
kuin unkarilaiset.

tiiniläisluostari sekä luostaria ympäröivä
luonto
o Hortobágyn kansallispuisto – ja puszta
eli pusta
o Pécsin varhaiskristillinen hautausmaa
o Fertő-järvi eli Neusiedlersee kulttuuriympäristöineen
o A Tokaji borvidék, Tokajin historiallinen viinialue ja kulttuuriympäristö.
Suomalainen voi ihmetellä, onko
kysymyksessä todellakin asia, joka on
määriteltävä lailla. Kysymys on toisaalta
kansallisesta identiteetistä, mutta tietysti
tässä tapauksessa jossain määrin ehkä myös
”kansallisuuspolitiikasta”. Halutaan luoda
omaleimaisuutta ja määritellään asioita
sivu 12

Vastaavia, vaikkakin pienimuotoisempia
kansallisesti merkittäviä
oper aatioita on toteutettu aikaisemminkin.
Väliaikaisen kansallisen
suojelun kohteena on 11
elintarviketta. Traditiot–
Maut–Alueet -ohjelman
(Hagyomán yok–Ízek–
Régiók program) yhteydessä kaikkiaan 309
tuotetta pääsi Unkarin perinteisten ja kullekin seudulle ominaisten, hagyományos és
tajjellegű, maatalouden piirissä syntyneiden
tuotteiden joukkoon.
Lisäksi on syytä muistaa, että Unkarin
– kuten Suomenkin – henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä on suojeltu liittämällä
sen saavutuksia Unescon lulttuuriperintö
luetteloon.
Jos jotakuta kiinnostaa hungarikum-käsitteen
yhteydessä käyty keskustelu, niin hakusana
hungarikum tuottaa hakukoneessa lähes
miljoona osumaa. Asian siis täytyy olla unkarilaisille yhteiskunnallisesti merkittävä.
Tenho Takalo

Euroopan kielipäivän anekdootti
Syyskuussa vietettiin Tampereen kaupunginkirjasto Metsossa EU:n muutaman
vuoden takaisen aloitteen mukaisesti jälleen
Euroopan kielipäivää tai Euroopan kielten päivää. Viime vuonna perehdytettiin
koululuokkia unkarin kieleen ja kielisukulai
suuteen. Tänä vuonna ohjeistuksena oli,
että kunkin kielen edustaja kertoisi kuulijakunnalle po. kielellä anekdootin, jonka
lopuksi myös suomentaisi. Hallituksemme
jäsen Zita Székely “edusti” tilaisuudessa
yhdistystämme yhdessä Laura Panulan
kanssa. Zita oli valinnut anekdoottinsa tällä
hetkellä suositun unkarilaiskirjailijan Albert
Wassin (1908–1998) kirjoittamasta romaanista Tizenhárom almafa.
Kirjailija Albert Wass syntyi Trans
silvaniassa Válaszútin kylässä lähellä Kolozsvária v. 1908. Hän muutti ensin v. 1944
Saksaan ja sieltä v. 1952 Yhdysvaltoihin.
Wass kuoli Floridan Astorissa v. 1998.
Wass kirjoitti romaaneja, novelleja ja

Wass Albert: Tizenhárom
almafa (rövid részlet)
”Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek
s országok dolgát rendezte volt a földön,
Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is

runoja. Wassin lukijakunta on viime vuosina
kasvanut ja hänen teoksensa ovat löytäneet
yhä uusia lukijoita. Monet hänen romaaninsa
(esim. Kard és kasza ”Miekka ja viikate”,
A funtineli boszorkány ”Funtinelin noita” ,
Adjátok vissza a hegyeimet ”Antakaa vuoreni
takaisin”) kuuluvat suosituimpien unkarinkielisten romaanien joukkoon.
Wass kuvaa usein historian vaikutusta
pienen ihmisen elämään.
V.1953 ilmestynyt romaani Kolmetoista omenapuuta on juuri tällainen. Se
kertoo mm. Transilvaniassa asuvista kansanryhmistä ja siellä olevien erikielisten
ihmisten: romanialaisten, unkarilaisten ja
saksilaisten kohtaloista. Székelyläiset ovat
Transilvaniassa asuva, oma unkarinkielinen
ryhmänsä. Heitä pidetään vähäpuheisina
mutta työteliäinä.
Oheisen katkelman on suomentanut Irmeli
Kniivilä

Palanen Albert Wassin
Kolmetoista omenapuuta
-romaanista
”Täytyy muistaa, että silloin kun Jumala oli
järjetellyt maan päällä kansojen ja maiden
asioita, hän oli tyystin unohtanut Trans
silvanian. Sen jälkeenkin on jäänyt jotenkin
sivu 13

szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek
róla, valahányszor adódik.

tavaksi, että se unohdetaan, tätä tapahtuu
aina silloin tällöin.

Szóval az Úristen éppen elkészült a maga
munkájával, s kedvtelve szemlélgette a világot, mikor megszólalt mögötte a legöregebb
főangyal. Egy olyan nagybajuszú, időt-töltött
főangyal volt ez, olyan törzsőrmesterféle.
Azért volt szabad neki megszólalnia.

No niin, Jumala oli juuri saanut työnsä
valmiiksi ja katseli tyytyväisenä maailmaa,
kun vanhin arkkienkeleistä hänen takanaan puuttui puheeseen. Hän oli sellainen
suuriviiksinen, elämää nähnyt arkkienkeli,
jonkinlainen ylikersanttityyppi. Siksi hänen
oli lupa puhua.

- Uram – mondotta -, valami még nincsen
készen!
- S az mi lenne? - nézett az Úristen csudálkozva legvénebb szolgájára.
Az pedig kivette szájából a csutorás pipát s
odabökött vele Erdély felé.
- Ahunn-e! Még nincsen rajta senki!
Az Úr odanézett, s abbiza lakatlan volt
egészen. Pedig csudaszép kis országnak
ígérkezett, tiszta vétek lett volna pusztába
hagyni.
- No, várj csak – mondta s elkezdett kotorni
a zsebeiben.

- Herra – hän sanoi – kaikki ei ole vielä
valmista!
- No, mikä ei? - Jumala katsoi ihmetellen
vanhinta palvelijaansa.
Tämä otti piipunnysän suustaan ja tökkäsi
sillä Transilvanian suuntaan.
- Tuolla! Siellä ei ole vielä ketään!
Jumala katsoi sinne, ja asumaton se olikin
tyystin, vaikka siitä näytti tulleen oikein
kaunis pikku maa, olisi ollut synti jättää se
tyhjäksi.
- No, odotapas – hän sanoi ja alkoi kaivaa
taskujaan.

Talált is egy marékravaló magyart még, azokat leszórta a völgyekbe. A másik zsebében
valami maradék románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket.

Hän löysi vielä kourallisen unkarilaisia ja
ripotteli nämä laaksoihin. Toisesta taskusta
löytyi vielä kourallinen romanialaisia, jotka
hän sirotteli vuorille.

- Így, ni – mondotta -, ezzel is megvagyunk.
De a vén angyalcseléd csak csóválta a fejét.
- Már pedig ejszen hibádzik még valami.

- No, niin - hän sanoi, - nyt tämäkin on
kunnossa. Mutta vanha enkeliapulainen
pudisti vain päätään. Siinä on vieläkin
jotain vikaa.

- Hibádzik? Mi a szemed világa hibádzik? hökkent meg az Úr. - Hásze emberek, azok
most már vannak, instálom – okoskodott a
vén főangyal -, de ki fog ott dolgozni?
- Mi? Hogy ki fog dolgozni? Hát a magyarok a völgyekben s a románok a hegyek
között!
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- Vikaa? Mikä siinä vielä sinun mukaasi on
vikana? hämmästeli Jumala. No, ihmiset, ne
siellä kyllä jo todistettavasti ovat – saivarteli
arkkienkeli – mutta kuka siellä tekee töitä?
- Miten niin? Kuka tekee töitä? No, unkarilaiset laaksossa ja romanialaiset vuorten
välissä.

De az öreg csak csóválta a fejét.

Mutta vanhus vain pudisteli päätään.

- A magyarok? Azok uraskodni fognak. A
románok? Azok hanyatt hevernek s bámulják
leptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig
az uraskodásból s a felhőbámulásból marad,
azt eltöltik azzal, hogy kergetik egymást.
Valakinek dolgozni is kell!

- Ai että unkarilaisetko? Ne vain hienostelevat. Vai romanialaisetko? Ne makailevat
selällään ja ihastelevat pilvien liitelyä. Ja se
aika, mikä näiden hienostelulta ja pilvien
ihastelulta jää, sen ne käyttävät toistensa
karkottamiseen. Joidenkin pitäisi tehdä
töitäkin!

Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a
lájbizsebébe, s kirángatta onnan a szászt.
- Na – lökte oda bosszúsan a magyarok s a
románok közé -, itt van, ni. Ez majd dolgozik
helyettük is!
De a vén okvetetlenkendő újra csak megkavarta a fejét.
- Hásze jó, jó. Ez megvolna. De valami azért
még mindig hibádzik!
- Mi a keserűség hibádzhatik most már?
- mérgelődött meg az Úr ekkora konokságon.
- Hásze idenezz, Uram – bökdöste pipáját
az öreg főangyal Erdély felé -, a magyar
uraskodik és veszekszik a románnal. A
román bámulja a felhőket és veszekszik a
magyarral.
Na ugye? A szász, az dolgozik, ez igaz s a
veszekedésben mindég amellé áll, amelyik
éppen erősebb. Na de kinek lesz haszna
belőle? A szász, az fösvény, Uram, annak
szőrös a lelke! Köll még valaki, akinek esze
is legyen, még szive is s a munkához is értsen
valamicskét, mert különben elviszi az ördög
az egészet!
Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, minthogy ez éppen így igaz, s mivel
pedig a zsebeiben már nem volt semmi,
amit elővehetett volna, hát megteremtette
a székelyt.”

Tällöin Jumala työnsi ärtyneenä kätensä liivintaskuunsa ja veti sieltä esiin saksilaisen.
- No, - pukkasi tämän närkästyneenä unkarilaisten ja romanialaisten väliin – tässä sitten
on. Tämä tekee töitä näidenkin edestä!
Mutta vanhus pudisti yhä tärkeilevänä
päätään.
- No, joo, joo. Voisi se näinkin olla. Mutta
on siinä silti vielä jotain vialla.
- Mikä kumma siinä vielä voisi olla vikana?
- äksyili Jumala tällaista uppiniskaisuutta.
- Katsokaapas tännepäin, Jumalani – vanhus
tökkäsi piipullaan Transilvanian suuntaan
– unkarilainen on herraskainen ja riitelee
romanialaisen kanssa. Romanialainen tuijot
telee pilviä ja riitelee unkarilaisen kanssa.
Eikö niin? Saksilainen, se tekee töitä ja
menee riitelyssä aina sen puolelle, kumpi
on juuri silloin on vahvempi. No, kenelle
tästä on hyötyä? Saksilainenhan on itara,
Jumalani, se on saita sielultaan. Täytyy olla
vielä joku, jolla on sekä järkeä, mutta myös
sydäntä ja ymmärtää vielä jotain työn päällekin, sillä muuten piru perii kaiken!
Tähän Jumalakaan ei sanonut enää muuta
kuin että juuri näin se on, ja koska sen
taskuissa ei ollut enää mitään, mitä olisi
voinut vetää esiin, niin hän sitten loi szé
kelyläisen.”
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Joululahjavinkki – ja kulttuuriteko
MIKÄ? Fogadott fiúk és munkáslányok: Kilenc képregény Tampereből,
Tampereen historiasta kertova sarjakuva-albumi on ilmestynyt. Ilahduta
jouluna suomalaista tai unkarilaista ystävääsi Tampere-aiheisella sarjakuvalla. Albumi on unkarinkielinen versio Pauli Kallion ja Tiitu Takalon
julkaisusta “Ottopoikia ja työläistyttöjä: Yhdeksän tarinaa Tampereelta”.
PALJONKO SE MAKSAA? Albumin hinta on 15 euroa, Tampereen
Suomi-Unkari Seuran jäsenille 10 euroa.
MITEN VOIN OSTAA? Myymme albumia yhdistyksemme tilaisuuksissa
(ks. takakansi) sekä viikolla 50 eli 9. – 12. joulukuuta (ma-ke) kello 10
– 12 seuran toimistossa Kansainvälisessä toimintakeskuksessa, katuosoite
Suvantokatu 13 II krs.
VOIKO SEN TILATA? Jos ostat vähintään kaksi albumia, voimme
halutessasi myös postittaa sen sekä tilillepanokortin Sinulle ja maksamme
postimaksun. Samaan kuoreen mahtuu kolme albumia ja se kannetaan
kotiin. Vastaavasti 4–6 albumia toimitetaan kahdessa kuoressa. Voit tilata
albumin sähköpostin välityksellä lähettämällä tilauksesi osoitteella tor.
takalo(at)gmail.com, puh.: 040 7323728 tai irmeli.kniivila(at)elisanet.fi,
puh.: 050 5818471.
MITEN SARJAKUVA ON SYNTYNYT? Albumin tekijät ovat Pauli
Kallio (teksti) ja Tiitu Takalo (kuva). Suomenkielinen sarjakuva-albumi
tehtiin yhteistyössä museokeskus Vapriikin asiantuntijoiden kanssa
Tampereen alueen perusnäyttelyä varten. museokeskus Vapriikki ja Tampereen Suomi-Unkari Seura ovat toteuttaneet ja kustantaneet albumin
unkarinkielisen version Tampereen ja Miskolcin ystävyyskaupunkisuhteen
juhlavuonna. Painatusta on tukenut myös Finnagora, Budapestissa toimiva
Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden keskus.
Pauli Kallio | Tiitu Takalo: Fogadott fiúk és munkáslányok; Kilenc képregény
Tampereből | Ottopoikia ja työläistyttöjä: Yhdeksän tarinaa Tampereelta.
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Tämän lehden kannessa on 1910-luvun perhe.–Oheinen
“ruut uk aapp aus” on
samasta sarjakuva
kirjasta, nyt eletään
2000-luvun perhe-elämää. Elias-poika on
ollut biologisen isänsä
kanssa bändikämpällä
jammail em assa eikä
Eliaks en äit i aluksi
pidä tap aht uneesta.
Keskustelu päättyy
lopulta sopuisasti ja
ilman konfliktia.
Lue lisää Eliaksesta
sarjakuva-albumista!

Haluatko ajantasaista tietoa
sähköpostiosoitteeseesi?

Olemme kerran aikaisemminkin keränneet jäsenkuntamme sähköpostiosoitteita.
Käytimme palvelua, joka mahdollisti jäsenkunnalle tiedottamisen. Moni on tämän
”operaation” jälkeen vaihtanut operaattoria ja sähköpostiosoitetta. Myös käyttämämme palvelu loppui eikä meille jäänyt edes kopiota palvelimella olleista osoitteista.
Tämän takia haluaisimme kerätä uudelleen osoitteenne tiedostoksi, jota voisimme
hyödyntää halutessamme kertoa Sinulle ajankohtaisista tapahtumista. Sähköpostitse
lähetettävät tiedotteemme ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Niiden takia ”postilaatikkosi”
viestit eivät ”valu yli”. – Tiedotamme toki edelleenkin tapahtumista lehdessämme,
www-sivuillamme ja facebookissa. Jos haluat myös sähköpostiisi ajantasaista
tietoa toiminnastamme, lähetä ensi tilassa sähköpostiosoitteesi sihteerille osoitteeseen laura.panula(at)suomi24.fi.
Vuorovaikutus on toki kaksisuuntaista. Jos Sinulla on toimintaa koskevia
ehdotuksia, lähetä tietoa hallituksen jäsenille. Kaikki em. ”kanavat” ovat käytettävissäsi.
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Blogista poimittua
Tampereen Suomi-Unkari Seuran blogi
perustuu Unkarin Television ykköskanavan uutislähetyksiin, unkarilaisille tuttu
nimitys on M1 híradó. Blogimme ei pyri
edustavuuteen: moni tärkeä uutinen jää
varmasti huomaamatta. Emme myöskään
kommentoi sivuillamme julkaistuja tekstejä, sillä siihen ei asiantutemuksemme riitä.
Emme myöskään kykene seuraamaan monia
tiedotusvälineitä arvioidaksemme niiden
keskinäistä luotettavuutta, sillä siihen ei riitä
aikamme. Kuva Unkarista jää sivustoamme
seuraaville valitettavan vajaaksi ja torsoksi,
sillä emme seuraa uutisia systemaattisesti.
Puolen tunnin uutislähetyksestä otamme
ehkä yhden jutun ja juttuja lähetyksessä on
esim. 15. Jos referoimme poliittisen uutisen, kulttuuriuutinen jää syrjään. Kuitenkin
voinemme sanoa, että blogimme antama
kuva Unkarista on hiukan monipuolisempi
kuin se kuva, jonka suomalainen media keskimäärin pystyy antamaan. – Lopuksi: viime
kädessä jutu ovat käännösharjoituksia.
Seuraavassa on pari uutista, joiden
“kovan ytimen” voi käydä sieppaamassa
seuramme Internet-sivulta osoittessa http://
suomiunkari.fi/osastot/wordpress/tampere/.
Päivämäärä uutisen yhteydessä on uutisen
tallennuspäivä ja se auttaa paikantamaan jutun Internet-sivumme oikean reunan arkisto
palkista. Klikkaamalla ao. kuukautta saa
tuon kuukauden jutut näytölle ja voi skrollata
sivua kunnes pääsee tallennuspäivään.
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Inflaatio ja
nuorisotyöttömyys

Unkari on luonut todellisen autoteollisuuden
klusterin vähän samaan tapaan kuin meillä
on tapahtunut elektroniikassa ja telakkateollisuudessa. Monet ovat epäilleet, että
autoteollisuus ei riitä korjaamaan Unkarin
talouden ongelmia eikä varmaan riitäkään.
Se on omalta osaltaan kuitenkin ollut mukana parantamassa maan kilpailukykyä.
”EU-johtajat käsittelivät viime tapaa
misessaan Brysselissä nuoristotyöttömyyt
tä. Pääministeri Orbán referoi tapaamista
jälkikäteen todeten, että kukin maa esitteli
kokouksessa omia toimenpiteitään. Hänen mukaansa kokouksessa ei tullut esille
sellaisia ratkaisuja, joita Unkari ei olisi jo
kokeillut tai ottanut käyttöön. Unkarillahan
on oma työpaikkojen suojelun toimenpideohjelma ja lisäksi ohjelma, jolla nuorille
taataan ensimmäinen työpaikka.
Uutisten ”kohokohta” marraskuun puolivälissä oli lokakuun lopussa vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna ennätysmäisen
alhainen eli alle 1 %:n inflaatio, rekordalacsony az infláció. Analyytikotkin ovat uutisten mukaan hämmästyneitä: näin alhainen
inflaatio ei ole ollut 39:een vuoteen!”
Lue lisää päivämäärällä 14.11.2013.

Unkarilaisten
rekisteröityminen

“Ulkomailla eläville unkarilaisille Unkarin
kansalaisuuden säilyttäminen tai kaksois
kansalaisuuden hankkiminen ei merkitse
vain nostalgista sidettä omaan tai vanhempien tahi isovanhempien synnyinmaahan.
Unkarin naapurimaissa eläville se merkitsee myös yhteyden säilyttämistä siihen
Unkariin, johon kotiseutu kuului ennen 1.
maailmansotaa.
Unkarin nykyinen hallitus on halunnut olla ”unkarilaisten hallitus” ainakin
Karpaattien altaassa asuville unkarilaisille.
Kaikkiaan 530000 (ulko)unkarilaisa on hakenut kansalaisuutta ja 470000:lle se on jo
myönnetty. Niille, jotka ovat kansalaisuuden
saaneet, muutto Unkariin olisi helppo, mutta
myönnettyä kansalaisuutta voi hyödyntää
myös osallistumalla Unkarin vaaleihin,
seuraavina kevään 2014 parlamenttivaalit,
jolloin – vaalilain uudistuksen jälkeen –
valitaan 199 kansanedustajaa nykyisen 386
asemesta.
Kansalaisuus yksin ei riitä siihen, jotta
asianomainen voisi äänestää. Niiden, jotka
haluavat käyttää äänioikeuttaan, on rekis
teröidyttävä äänestäjäksi. Tästä muistuttivat
mm. M1:n uutiset 7. marraskuuta. Rekiste
röitymisvaatimus oli vaalilakia uudistettaessa (2011) kiivaan poliittisen keskustelun
kohteena, mutta se säilyi vaalilaissa. Rekis
teröityminen on tapahtunut täyttämällä
tätä koskeva lomake ja lähettämällä se
vaaleja valvovalle Unkarin viranomaiselle.
Marraskuun alusta rekisteröityminen on
voinut tapahtua myös täyttämällä sähköinen
lomake.”
Lue lisää päivämäärällä 9.11.2013

Kelpo vaalitaistelua?
“Szolidaritás-mozgalom, Solidaarisuus-liike
täytti 2 vuotta sunnuntaina 29. syyskuuta.
Tapahtuma olisi voitu kuitata pikku-uutisena
ellei sitä olisi kytketty parlamenttivaalien
valmisteluun, onhan Szolidaritás eräs vasemmiston vaaliyhteistyöorganisaatio Együtt
2014–PM-yhteenliittymän jäsen. Paikalla
oli vasemmiston yhteistyön merkkinä myös
MSZP:n ja PM:n parlamenttiedustaja.
Szolidaritás yhdessä johtajiensa (Árok
Kornél, Székely Tamás, Székely Sándor ja
Konya Péter) sekä rap-artisti Dopemanin
kanssa sai aikaan kohun, joka ei ainakaan
uutislähetyksissä laantunut muutamassa
päivässä, vaan siihen palataan päivä toisensa
perästä. Jos siis johtajat halusivat saada johtamalleen radikaalivasemmistolaiselle yhteisölle julkisuutta, he todella saivat sitä, mutta
monet hämmästelevät jopa kauhistelevat
Clark Ádám-aukiollla alkanutta episodia ja
useimmat pitävät sitä vähintäänkin huonon
maun osoituksena.”
Lue lisää päivämäärällä 25.10.2013

TV ja radio luo uutta
yhteisöllisyyttä

“Syyskuun puolivälissä uutiset lanseerasivat
tulevan sähköisen median suurtapahtuman
Itthon vagy! Szeretlek, Magyarország, Olet
[täällä] kotona! Rakastan Sinua, Unkari.
Unkarin radio ja televisio oli päivän keskeinen järjestäjätaho. Kaikkiaan 1300 kaupunkia ja pienempää asutuskeskusta ilmoittautui
mukaan 29.–30. syyskuuta pidettävään
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tapahtumaan .
Tarkoitus oli, että mahdollisimman
moni voisi syyskuun viimeisenä viikonloppuna vieraille lapsuus- tai nuoruusvuosiensa
kotiseudulla. Mahdollisuus oli perehtyä
vanhan kotiseudun kehitykseen, mutta ennen
kaikkea tutustua paikallisiin traditioihin,
perinteeseen sellaisiin aineellisiin tai henkisiin arvoihin, jotka paikkakunnan asukkaat
haluavat säilyttää elävinä ja välittää tuleville
sukupolville.
Ohjelmatarjonta oli ylenpalttista, oli
kansanmusiikki- ja kansantanssiesityksiä
monilta paikkakunnilta, tarjottiin paikallisia
gastronomisia erikoisuuksia, joilla pyrittiin
jopa Guinnesin enntäysten kirjaan. Keski
aikaisiin ritarivarusteisiin puettuna osal
listuttiin turnajaisiin tai seurattiin moderneja
ratsastusnäytöksiä. Esiteltiin seudulle ominaisia perinteisiä käsitöitä ja niiden valmis
tustekniikkaa ja -tapoja. Oli ohjelmaa, joka
oli tarkoitettu erityisesti lapsille tai lapsiperheille, mutta oli toki myös nimenomaan
aikuisille suunnattua ohjelmaa.
Kaikkiaan viisi televisiokanavaa välitti
viikonloppuna 29.–30. syyskuuta 20 tuntia
ohjelmaa noin 50 paikkakunnalta, puolet ohjelmatarjonnasta oli suoria lähetyksiä, puolet
nauhoituksia. Viikonloppuun valmistautumisesta kerrottiin monissa uutislähetyksissä
ennen H-hetkeä. Uutisissa kerrotiin henkilöistä, jotka varta vasten olivat lähteneet
esim. Pohjois- tai Etelä-Amerikasta osallistuakseen tapahtumaan. Ehkä sykähdyttävin
oli kahden eläkeläisen matka Argentiinasta
Budapestiin. He olivat molemmat 1920-luvun siirtolaisten jälkeläisiä:”
Lue lisää päivämäärällä 2.10.2013

sivu 20

“Kaasua, pääministeri
Orbán”

“Unkarin valtiolla on jälleen 1. lokakuuta
alkaen oma yhtiö, joka aiemman e.on -yhtiön asemesta vastaa maakaasun tuonnista ja
jakelusta kotitalouksille ja yrityksille.
Unkarin hallitus ryhtyi viime vuoden
lopulla konkreettisiin toimenpiteisiin koh
tuullistaakseen kotitalouksien energiasta
maksamaa hintaa, siis sitä hintaa jota kotitaloudet maksavat jakeluyhtiöille valaistukseen ja kodinkoneisiin käyttämästään
sähköstä, keittiöissä ruoanlaittoon käytetystä
maakaasusta ja lämmitykseen käytetystä
kaukolämmöstä. Hallituksen mukaan kansainväliset vertailut osoittivat, että unkarilaisten kotitalouksien energiastaan maksamat
hinnat vievät olennaisesti suuremman osan
kotitalouksien tuloista kuin monissa muissa
Euroopan maissa. Tästä kuukausittain toistuvasta maksuerästä on keskustelussa käytetty
käsitettä rezsi, jolla tarkoitetaan tavallisesti
yrityksen tai teollisuuslaitoksen toiminnasta
johtuvien kulujen kokonaisuutta eli juoksevia kuluja. Vastaavasti rezsicsökkentés
tarkoittaa näiden kulujen pienentämistä tai
vähentämistä, leikkaamista.
Kun edelliset sosialistihallitukset – kuten
monien kaupunkien hallintokin – olivat
kattaakseen menonsa yksityistäneet energiayhtiöitään ja vesilaitoksiaan, ei maan hallituksella enää ollut sananvaltaa yksityisten,
usein ulkomaisessa omistuksessa olevien
yhtiöiden päätöksenteossa. Hallituksen ja
kansalaisten oli helppo osoittaa sormella
näitä monikansallisia yrityksiä, ...”
Lue lisää päivämäärällä 3.10.2013

Ajankohtaista
OSASTON INTERNETSIVUT luettavissa
osoitteessa http://www.suomiunkari.fi/
osastot/wordpress/tampere/. Sieltä löytyvät myös hallituksen yhteystiedot sivustolla
olevat tapahtumatiedot pyritään pitämään
ajan tasalla myös Unkarin Uutisten ilmesty
misten välillä.– Tutustu myös FACEBOOK
-siv uumm e: Tampereen Suomi-Unkari
Seura. Käy katsomassa, osallistumassa ja
tykkäämässä!

*****
TAPAAMISET JA ASIOINTI: Yhdistyksen sihteeri Laura Panula on tavattavisa
sopimuksen mukaan Kansainvälisessä toi
mintakeskuksessa, Suvantokatu 13, II krs.
Varsinaista päivystysaikaa ei ole. Toimistolla
on myytävänä Unkariin ja unkarin kielen
opiskeluun liittyvää kirjallisuutta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat takakannen sisäsivulla sekä yhdistyksen Internetsivuilla.

*****
Tapahtumat

JOULUMYYJÄISET 28.11. Joulumyy
jäiset järjestetään Kalevan kirkon seurakuntatilojen aulassa torstaina 28.11. klo 17
alkaen. Mukana Kalevan srk:n Unkari-piiri,
Naisten Pankki sekä Tampereen SuomiUnkari Seura. Seuralla on oma myyntipöytä,
jolla tarjolla unkarinkielinen Tamperesarjakuvakirja, villasukkia, leivonnaisia, unkarilaisia mausteita, koristeita sekä gulyás-

keittoa (myös kotiin vietäväksi).
PIKKUJOULU 29.11. Tampereen SuomiUnkari Seuran pikkujoulu pidetään perjantaina 29.11. klo 18 alkaen Kansainvälisessä
toimintakeskuksessa, katuosoite Suvantokatu 13 II krs. Varaa noin 5 euron lahja
mukaan.
ESITELMÄTILAISUUS 10.12. klo 18. YT
Heino Nyyssönen esitelmöi tiistaina 10.12.
klo 18 alkaen Tampereen Paasikivi-Seurassa
aiheenaan ”Unkarin tapaus EU:n näkökulmasta”. Tilaisuus järjestetään Tampereen
yliopiston Pinni A-laitosrakenn uks essa
(Paavo Koli -sali).
ESITEMÄTILAISUUS 17.1.2014. Helsingin yliopistossa unkaria opettava Ildikó
P. Varga Kolozsvárista kertoo perjantaina
17.1. klo 18 alkaen Kalevalan suomentaja
Béla Vikárin (1859–1945) kirjeenvaihdosta
suomalaisten kanssa. Paikkana on Kansainvälisessä toimintakeskus, katuosoite
Suvantokatu 13 II krs.

Myynnissä olevia
julkaisuja

Unkarin kielen oppikirja Unkaria
helposti 1 ------------------------------ 23,00
Unkarin kielen oppikirja Unkaria
helposti 2 ------------------------------ 23,00
Oppikirjoihin Unkaria helposti
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1 ja 2 liittyvät äänitteet cd:nä
(1 myös kasettina)-------------------- 12,00

vieraana, keittokirja ja viiniopas--- 23,00

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

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

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

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

Eszter Vuojala: Unkarilaisten

Mitä Sinä odotat seuraltamme?

Olet ehkä uusi jäsen tai olet osallistunut seuramme toimintaan
vuosia, mahdollisesti jopa vuosikymmeniä.
Oletko saanut vastinetta jäsenmaksullesi? Oletko tyytyväinen
vai oletko jäänyt kaipaamaan jotakin?
Haluatko antaa palautetta?
Millaista toimintaa Sinä haluaisit?
Tammikuussa siihen on mahdollisuus! Lähetämme Sinulle
lyhyen jäsenkyselyn ja toivomme, että löytäisit aikaa vastaamiseen 5–10 minuuttia.
Sinun mielipiteesi on tärkeä. Se ohjaa osaltaan seuraavan hallituksemme työskentelyä.
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Tampereen Suomi-Unkari Seuran hallitus 2013
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

Varapuheenjohtaja
Alma Peltola
puh. 045 6348324
alma.peltola@saunalahti.fi.
Taloudenhoitaja
Marjut Huhtinen
Simolankatu 71 as 13
33270 Tampere
puh. 040 5485116
marjut.huhtinen@gmail.com
Jorma Perälä
puh. 040 5778616
jperala@tpnet
Tenho Takalo
puh. 040 7323728
tor.takalo@gmail.com
Mária Uliczki-Peltola
puh. 050 5945841
maria.upeltola@saunalahti.fi
Zita Székely
puh.050 5294495
szekelyzita@hotmail.com
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M

Itella Oyj

Muista!

JOULUMYYJÄISET 28.11. Joulumyyjäiset järjestetään Kalevan kirkon seurakuntatilojen aulassa torstaina 28.11. klo 17 alkaen. Mukana Kalevan srk:n
Unkari-piiri, Naisten Pankki sekä Tampereen Suomi-Unkari Seura. Seuralla
on oma myyntipöytä, jolla tarjolla unkarinkielinen Tampere-sarjakuvakirja,
villasukkia, leivonnaisia, unkarilaisia mausteita, koristeita sekä gulyás-keittoa
(myös kotiin vietäväksi).
PIKKUJOULU 29.11. Tampereen Suomi-Unkari Seuran pikkujoulu pidetään
perjantaina 29.11. klo 18 alkaen Kansainvälisessä toimintakeskuksessa, katuosoite Suvantokatu 13 II krs. Varaa noin 5 euron lahja mukaan.
ESITELMÄTILAISUUS 10.12. klo 18. YT Heino Nyyssönen esitelmöi tiistaina 10.12. klo 18 alkaen Tampereen Paasikivi-Seurassa aiheenaan ”Unkarin
tapaus EU:n näkökulmasta”. Tilaisuus järjestetään Tampereen yliopiston Pinni
A-laitosrakennuksessa (Paavo Koli -sali).

