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Hyvät unkariseuralaiset
Toivotan hyvää lumisen talven jatkoa kaikille. Yritetään löytää positiiviset puolet tästä poikkeuksellisesta
luonnonilmiöstä ja muistetaan, että viimeistään juhannuksena nurmet taas vihertävät ja laineet laulavat!
Kevätkaudella 2019 meillä on tavallista runsaammin mielenkiintoisia tapahtumia. Lista niistä löytyy tästä
jäsenkirjeestä. Toivon, että moni teistä saapuu vuosikokoukseemme 14.3. Osin rutiiniluontoisten asioiden lisäksi
kuulemme seuramme jäsenen Regina Büdin, ihastuttavan nuoren unkarittaren, kertovan elämänsä tarinan teemalla
unkarilaisena Suomessa. Lisäksi hän tutustuttaa meitä Bánk bán -oopperaan.
Toinen nostoni on Merja ja Antero Rossin kotona järjestettävä Kolme keittoa, viisi viiniä -ilta 27.2. Se jatkaa
unkarilaiseen ruokakulttuuriin tutustumisten sarjaa; mehän aloitimme sen viime kesän Lángos-illalla samassa Rossin
talossa. Lämpimät kiitokset jo tässä vaiheessa Merjalle ja Antsalle pyyteettömästä vieraanvaraisuudesta! Onpa meillä
vielä kolmaskin tilaisuus ihan kesän korvalla, siitäkin löytyy tietoa tästä tiedotteesta.
Moni meistä suunnittelee pitemmällä aikataululla elämäänsä, mm. tulevia matkoja. Sen suhteen muistutan, että
seuraava seuramme järjestämä reissu Unkariin on kesällä 2020.

T. Pekka
1. Vuosikokous torstaina 14.3.2019 klo 18.30 Viiraamossa
Vuosikokous pidetään kävelykatu Manskin varrella Viiraamossa alkaen klo 18.30, osoite Kauppalankatu 4
(Lasipalatsi 2. krs). Kokouspaikkaan mennään samasta ulko-ovesta kuin Ramin konditoriaan. Ala-aulasta
etuvasemmalle ja portaat toiseen kerrokseen. Viiraamo on yhteisöllinen työtila yrittäjille, yrityksille,
opiskelijoille ja aktiivisille toimijoille.
Heti alkuun nautitaan kahvit. Sen jälkeen hallituksemme jäsen Regina Büdi kertoo Ferenc Erkelin
oopperasta Bánk bán, joka perustuu József Katonan näytelmään. Lisäksi kuulemme Reginan omista
kokemuksista unkarilaisena Suomessa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, vuoden 2019 jäsenmaksun suuruus, toiminnantarkastajan
valinta sekä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta.
Yhdistyksemme hallituksessa ovat tällä hetkellä puheenjohtajana Pekka Ainali ja hallituksen jäseninä
Sirkka Uusipaikka, Anja Sulku, Jouko Törmälä, Hilkka Silander, Riikka Kaasalainen, Esko Turkka,
Regina Büdi ja Merja Rossi.

2. Kolme keittoa, viisi viiniä -ruokailta keskiviikkona 27.2.klo 17.30 alkaen Rossilla
Jatkamme unkarilaiseen ruokaan tutustumista keskiviikkona 27.2. klo 17.30-20. Jos et ehdi mukaan
klo 17.30, voit tulla vähän myöhemminkin. Paikkana on Rossin huusholli Viitakummussa, osoite
Kiiskintie 2. Tarkoituksena on valmistaa ja syödä unkarilaisia keittoja samalla jutellen ystävämaamme
ruokakulttuurista. Merja tekee tarvittavat esivalmistelut, mutta ota esiliina mukaan, jos haluat
osallistua kokkaustoimiin. Keittojen ohessa maistellaan unkarilaisia viinejä ja arvioidaan niitä. Jos sinulla
itselläsi on unkarilaista juomaa, jota voit tuoda maisteltavaksi, sekin sopii. Tarvikemaksu on 10 euroa.
Ilmoittaudu etukäteen, viim. 24.2. Merjalle puh. 0400 986 954 tai merja.rossi@hotmail.fi. Mukaan
mahtuu noin 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Tervetuloa helmikuiseen tuoksujen ja makujen iltaan!
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3. Jäsenilta keskiviikkona 22.5. Anjalan nuorisokeskuksessa klo 18-21
Vietämme toukokuista iltaa tällä kertaa Anjalan kartanon mailla,
Ankkapurhan kosken partaalla.
Nautimme kahvilassa iltapalan, ja teemme sen jälkeen opastetun
kiertokävelyn. Totutun tavan mukaan myös muuta ohjelmaa ja
arpajaiset.

Anjalan kartano 1910-luvulla.
Kuva: Museovirasto

Alueella toimii nykyisin Anjalan Nuorisokeskus, joka on yksi
yhdeksästä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta ja
valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta.
Nuorisokeskus palvelee ensisijaisesti valtakunnallista
nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä
nuorisomatkailua. Lasten ja nuorten leirien, rippileirien ja
päiväretkien lisäksi toimintaan kuuluu myös yritystilaisuuksien ja
kokouksien, virkistyspäivien ja perhejuhlien toteuttaminen.
Nuorisokeskukset ovat voittoa tavoittelemattomia,
yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden mahdollinen tuotto käytetään
nuorisokeskustoiminnan kehittämiseen.
Osallistumisesta ilmoitetaan etukäteen Merjalle p. 0400 986
944 tai sähköpostilla merja.rossi@hotmail.fi, viimeistään 16.5.

4. Ennakkotietoa kesän ja syksyn tapahtumista
Syyskausi käynnistetään elokuussa lángos-kekkereillä. Myöhemmin syksyllä eli perjantaina 25.10. pidetään
ruoka- ja viini-ilta Tuulensuojassa. Samalla muistellaan Unkarin vuoden 1956 kansannousua, jonka
muistopäivä on 23.10. Näistä lisää seuraavissa jäsentiedotteissa.
5. Muuta muistettavaa
Seuramme on suunnittelemassa seuraava Unkarin matkaa vuodelle 2020. Tällä kertaa lähdettäisiin
Budapestistä itään ja tutustuttaisiin mm. Debreceniin.
Jos saat jäsentiedotteen kirjepostina ja sinulla on sähköpostiosoite, ole hyvä ja ilmoita se sihteerille.
Saat kirjeen sähköpostitse nopeammin, ja seura säästää työtä ja rahaa.
Yhteystietoja:
Pekka Ainali, puheenjohtaja, pekka.ainali(a)kolumbus.fi, puh. 040 567 8646
Sirkka Uusipaikka, varapuheenjohtaja, sirkka.uusipaikka(a)wippies.fi, puh. 045 6710 814
Merja Rossi, sihteeri, merja.rossi(a)hotmail.fi, puh. 0400 986 954

Tapaamisiin vuosikokouksessa 14.3. Viiraamolla!
Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus
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