
 

 
Hongarije Vandaag doet een winterslaapje 
Vanaf vandaag, de winter is begonnen, gaan we het voor een periode 
van drie weken iets rustiger aan doen. We gaan de winterslaap in, 
maar wel met een oogje open. De eerstkomende nieuwsbrief zal 
verschijnen op vrijdag 18 januari 2013. Tussentijds worden er wel 
artikelen geplaatst op de website en op facebook, maar met wat 
minder regelmaat. 
 

Namens de medewerkers van Hongarije Vandaag wens ik iedereen een goede kerst en een paar 
fijne rustige winterweken. En kom goed het nieuwe jaar in! 
 
Johannes Berends 
     

De Badacsonyi Kring, jonge wijnmakers werken samen 
'We dragen samen verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze 
wijnregio.' Met een 'kerstboom' van wijnflessen naast zich opgesteld 
lieten de mannen van de Badocsonyi Kör, de Badacsonyi Kring, zich 
de glazen volschenkend begin december zien op de ijsbaan van het 
MÅ±jégpálya in Boedapest. Ze zijn nog jong deze wijnmakers, en ze 
pakken het anders aan dan tot nu toe gebruikelijk was in Hongarije. 
Hun motto is samenwerking, en die gaat verder dan samen een 

wijnfeestje organiseren. 

 
Hongaarse songteksten: Mariguana cha-cha-cha 
Een jaar of tien geleden hoorde ik dit dansnummer voor het eerst, op 
een door een vriend voor mij gebrand cd-tje ingebed in hippe dance 
en lounge. Een 'cha-cha-cha', dat bleek wel uit de tekst, en 't komt 
vast uit Zuid-Amerika dacht ik toen. Maar het Spaans klonk zo anders, 
en tegelijk zo bekend. Zingt ze dan in het Hongaars? Ja dus! 

 
Volgend jaar meer vluchten KLM op Boedapest 
KLM gaat vanaf eind april volgend jaar de vluchten op Boedapest uitbreiden tot 27 per week. Van 
zondag tot en met vrijdag wordt er dan vier keer per dag gevlogen, op zaterdag drie keer. 

 
Maria en Jezus zien op ons neer 
Een afbeelding van Maria met Jezus op schoot, dat is niet het meest 
gebruikelijke tafereel om negentiende of begin twintigste eeuwse 
huizen en gebouwen mee te versieren, zou je denken. Maar Boedapest 
blijkt er vol mee te hangen, en dan vooral in de woonwijken van 
Buda. 

 
'Satanstango' van Krasznahorkai, vertrouwen en verraad in vele 
vormen 
Hoewel de Hongaarse schrijver László Krasznahorkai in eigen land als 
een belangrijk prozaïst wordt beschouwd en met verschillende 
Hongaarse prijzen is bekroond, was er tot voor kort, buiten wat 
fragmenten en verhalen in literaire tijdschriften, niets van hem in het 
Nederlands te lezen. Dat is des te merkwaardiger aangezien films die 
op zijn werk gebaseerd zijn, zeer gewaardeerd worden onder 

Nederlandse en Vlaamse cinefielen. 
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Hongaars parlement neemt Historisch Besluit 
'Het Hongaarse parlement kwam op 17 december 2012 tot een historisch besluit toen het de 
gewijzigde Hongaarse Grondwet aannam, waarin de verplichting werd vastgelegd om op het 
hoogste niveau te zorgen voor de bescherming, onderhoud en instandhouding van 
landbouwgrond, watervoorraden en bio-diversiteit.' Zo, dat is een leuke zin. Vooral omdat in de 
erop volgende alinea in het persbericht van het Ministerie van Plattelandsontwikkeling wordt 
gesproken over het begin van een nieuw tijdperk! 

 
Magyar Szalon film: Nyugalom - Rust 
In 2008 ging de film 'Nyugalom' van Róbert Alföldi, regisseur, acteur 
en tot juli 2013 nog de directeur van het Nemzeti Színház in 
Boedapest, in premiere. 'Nugyalom' is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Attila Bartis dat in 2001 gepubliceerd werd. De Hongaarse 
Salon in Amsterdam vertoont de film, Engels ondertiteld, op zondag 
13 januari 2013. 

 
Hongarije anno 2012: Dit is Europa 
In februari 2010 reisde Swaan van Iterson af naar Hongarije, het land dat haar moeder tijdens het 
communisme ontvluchtte, en interviewde daar voor haar scriptie Hongaarse studenten die zich 
identificeren met de extreemrechtse Jobbik partij. 

 
Hongaarse staatssecretaris dient Jobbik van repliek 
Als staatsecretaris János Fónagy zich niet zo openlijk over zijn Joods 
zijn uit had gesproken in een debat waarbij hij zich richtte op Gábor 
Vona, leider van de extreem-rechtse Jobbik partij, zou je denken dat 
na de oproep van Jobbik partijlid Gyöngyösi een week eerder om de 
Joden in het parlement te gaan tellen, de Joodse parlementsleden 
zich uit veiligheidsoverwegingen stil gaan houden. Maar János Fónagy, 
de staatsecretaris van Nationale Ontwikkeling, is sterk en niet bang. 

 
Getronics mag elektronisch tolsysteem bouwen 
Van de vier bedrijven die in de herfst meededen aan de tender voor de opbouw van het 
elektronisch tolsysteem in Hongarije, die werd uitgeschreven door het ÁAK, het Nationale Bedrijf 
voor Wegenbouw, kwam Getronics Magyarország Kft. als winnaar uit de bus. 

Business Lunch Nederland-België in Boedapest, 17 januari 
De Nederlands-Hongaarse Kamer van Koophandel gaat in 2013 weer 
elke maand een Business Lunch organiseren. Voor de eerstkomende 
lunch die op 17 januari plaatsvindt, is de Belgian Business Club 
uitgenodigd. 

 
Wel of geen vertrek Visa Europe uit Hongarije? 
Vorige week donderdag meldde het dagblad Népszabadság dat Visa Europe zich aan het 
voorbereiden is om uit Hongarije te vertrekken. Volgens de krant werd dat duidelijk uit een 
bericht dat Visa Europe verstuurd had naar het Hongaarse Ministerie van Economische Zaken. 

 
Genoeg geweest? 
"Het is genoeg geweest," aldus een protestbord van studenten die demonstreerden tegen de 
invoering van collegegeld, een demonstratie georganiseerd door "linkse" en "rechtse" 
studentenorganisaties tezamen. "Ik heb er schoon genoeg van," was ook het thema van een 
recent spraakmakend interview waarin de gerespecteerde kunstenaar Levente Szőrényi de 
nationalistische cultuurpolitiek van de regering Orbán frontaal aanviel. SzÅ‘rényi was in het 
verleden uitgesproken pro-Fidesz maar is nu een van de vele prominente 
kunstenaars van diverse politieke achtergrond die gezamenlijk hun stem 
verheffen. 
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