Gezondheidszorg
in Hongarije

Hongarije,
levenskunst aan de Donau.
Boedapest.
De Hongaarse hoofdstad is een even gegeerde bestemming als Praag of
Wenen. De Donau verdeelt de stadsdelen Boeda en Pest, elk met een
heel eigen karakter. Dé bezienswaardigheid zijn de art nouveau kuurhotels zoals het Gellert, waar je al badend een partijtje schaak speelt met
de hoofdstedelingen.

Het niveau van medische kennis in
Hongarije is hoog.
Medische apparatuur staat doorgaans nog niet op het niveau van
West-Europa. Vooral de kwaliteit
van organisatie en management
van ziekenhuizen is voor
verbetering vatbaar. De reorganisatie van de gezondheidssector zal
de volgende jaren leiden tot het
nieuw inrichten van ziekenhuizen
en tot modernere beheerstechnieken. Het verbruik van
geneesmiddelen in Hongarije is
relatief hoog. De levensverwachting ligt in Hongarije lager dan in de
andere nieuwe lidstaten.

Puszta (de poesta).
Deze vlakke steppengebieden in het noordoosten van het land zijn het
hartland van Hongarije. Dorpen waar de tijd tot stilstand gekomen is
sinds de dagen van Atilla de Hun, wilde paarden, grote borden goelasj:
Europa lijkt ver weg.

Janssen-Cilag in Hongarije
Hongarije is goed voor 13,3% (USD
46,68 miljoen versus USD 216,6 miljoen in
Janssen Cilag België) van de omzet van
Janssen-Cilag in Centraal- en Oost-Europa.
De Hongaarse markt is de tweede na de
Poolse. Dat zegt iets over de perspectieven
die Hongarije biedt, ondanks de 4 keer
kleinere binnenlandse afzetmarkt.
Janssen-Cilag Hongarije is een onafhankelijk filiaal en telt 93 medewerkers.

Eger.
Klassieke bezienswaardigheid aan de Donau. Prachtige barokstad met ook
Turkse overblijfselen. In de omgeving liggen befaamde wijnkelders.
Het Noord-Hongaarse heuvelland doet mediterraan aan.
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De Kettingbrug (Lánchid),
de oudste brug over de Donau
te Boedapest
(Bron: Europese Unie)

Exotisch
buitenbeentje

Hongarije is bijzonder, in alle opzichten. Het is het
enige niet-Slavische land in Centraal-Europa en
hoewel het overwegend rooms-katholiek is, ligt de
oorsprong van het Hongaarse volk veel verder oostwaarts, in Eurazië. Het land heeft in zijn
geschiedenis sterke Turkse invloeden ondergaan en vormde samen met
Oostenrijk een dubbelmonarchie die diezelfde Turken eeuwenlang
bevocht. Anderzijds onderdrukte Hongarije ook grote gebieden in
Slowakije, Oekraïne, Roemenië en Kroatië. Het huidige Hongarije is
maar een fractie van wat het ooit was. Van oudsher is Hongarije een
kosmopolitisch land, dat in 1989 als eerste Oostblokland zijn grenzen
met het westen openstelde. Het effect daarvan staat nog in het
collectieve geheugen gegrift: kilometerslange files Trabantjes uit
Oost-Duitsland, die na een lange rit doorheen Tsjechië, Slowakije en
Hongarije de Oostenrijkse grens bereikten. Blikken van euforie en hoop
wanneer de Hongaarse grenswachters ze doorwuifden: de weg naar de
vrijheid lag open. Hongarije had binnen het Oostblok als eerste een
poging gedaan om onder het Sovjetjuk vandaan te komen, maar de
Hongaarse opstand van 1956 werd veel bloediger onderdrukt dan de
Praagse Lente in 1968. De geest van Stalin was in 1956 nog niet dood,
alle retoriek van het Kremlin ten spijt. Het resultaat van die mislukte
poging was een hard communistisch regime, dat uiteindelijk toch als
eerste vreedzaam plooide voor de nieuwe wind die op het einde van
de jaren tachtig woei doorheen Centraal-Europa.

Balatonmeer.
Dé Centraal-Europese strandbestemming bij uitstek. Tientallen kilometers zandstranden. Ideaal voor een vakantie met kinderen. Lange toeristische traditie. Meer kan Centraal-Europa niet op een 'Costa'-ervaring
lijken.

Hortobágy Nationaal Park.
Vanuit Eger eenvoudig te bereiken. In dit steppegebied van 52.000 ha
leven oeroude dierenrassen zoals grijze ossen, zakkelschapen, wilde
paarden en een enorme verscheidenheid aan vogels.

HONGARIJE

HONGARIJE:

Hongaren zijn een dynamisch volk en doen het op economisch vlak
lang niet slecht. Hongarije was een van de eerste Oostbloklanden om
kandidaat-lidstaat te worden en de publieke opinie staat positief
tegenover de toetreding. De Hongaarse economie is de sterkste groeier
onder de Centraal-Europese lidstaten. Hongarije heeft net als België
een stemmengewicht van 12 stemmen in de Europese Raad en de
bilaterale relaties zijn opperbest.
Hongarije is al langer een vertrouwd vakantieland voor veel Belgen.
Het lauwe water en de lange stranden van het Balatonmeer waren al
voor 1989 een populaire "alternatieve" zomerbestemming.
De Hongaarse volksaard ligt ons wel: iets minder gereserveerd dan de
noordelijker nieuwe lidstaten; een rijke, smakelijke keuken, beroemde
wijnen (Tokaj), hete zomers, een hint van Oosters exotisme.
Maar Hongaren leven van hogere pieken tot diepere dalen dan hun
buurvolkeren: samen met Finland (een broedervolk overigens) kent
Hongarije het grootste aantal zelfmoorden in heel Europa.
Hongaarse melancholie, niets evoceert het beter dan een klagende
zigeunerviool in een Boedapests steegje.

Honger? Gaar het eten!

BH's: Bekende Hongaren:
Hongarije vijf bij vijf.

★ Monica Seles (Szeles Monika):
Kreunend tenniswonder wier carrière vroegtijdig eindigde
nadat ze op de court neergestoken werd door een gestoorde
fan. Won negen Grand Slamtitels.
★ George Soros:
Steenrijke filantroop, een van de rijkste mannen ter wereld.
Luis in de pels van George W. Bush en Ariël Sharon door zijn
aanhoudende kritiek op hun Midden-Oostenbeleid
★ Zsofi Horvath:
Geboren in Mechelen uit Hongaarse ouders, miss Belgian
Beauty 2003. Claim to fame: ogen, zo helder blauwgroen als
het Balatonmeer.
★ Zsa Zsa Gabor:
Hollywoodactrice. Excentriek personage dat vooral bekend
werd door haar vele huwelijken. Favoriete uitspraak: "ik
haatte een man nooit zo erg dat ik hem zijn diamanten zou
teruggeven ".
★ Johnny Weissmuller (1904-1984):
Olympisch zwemkampioen die zijn carrière een beslissende
wending gaf door naar Hollywood te trekken.
Van toen af bekend als Tarzan.

Bevolking:
Hongaars, 4% zigeuners. 10 miljoen inwoners,
net als België.

Contact met
Centraal-Europa:
persoonlijk vertrouwen.
Een goede samenwerking vergt een persoonlijke
vertrouwensrelatie met alle betrokken partijen.
Dat betekent veel face-to-face ontmoetingen en
eventueel zelfs wederzijds kennismaken met de
familie. Uiteraard is er de obligate alcoholconsumptie. In sommige landen begroeten mannen
elkaar met een kus op elke wang. In het westen
wordt veel meer afgegaan op concrete contractuele verbintenissen dan op persoonlijke
contacten.

Boedepest, het parlementsgebouw
op de oever van de Donau
in het stadsdeel Pest

Taal:
Hongaars, een Fins-0egrische taal die verwant is aan
het Fins en een paar obscure Siberische talen.
Berucht om zijn staccato: Te tettetett tettek tettese,
te! (Jij beging deze valse misdaad, jij!)
Godsdienst:
overwegend rooms-katholiek
Centen:
BNP per inwoner: 7.120 euro (België: 26.000 euro),
arbeidskost per uur: 4 euro (België 23 euro),
gemiddeld bruto maandloon: 404 euro
munteenheid: Forint.

Shish Strandzha is een typisch
Turco-Hongaars vleesgerecht.
180 gr varkenshaas
20 gr olie
40 gr sjalotten
120 gr tomaten
60 gr paprika half rood, half groen
marjolein
fijngehakte peterselie
2/10 dl witte wijn
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Dressing:
20 gr gehakte uien
10 gr boter
50 gr gekookte aardappelen
30 gr paprika's
1 middelgrote gepelde tomaat
1/2 dl witte wijn
1/2 dl runderbouillon
bonenkruid

Afstand Brussel-Boedapest: 1397 km.
Snijd het vlees in blokken, zout het en schroei het
dicht in gloeiende olie.
Voeg er, van zodra het vlees bruin is, uitjes, in
blokjes gesneden paprika en tomaten aan toe.
Niet laten gaarkoken. Breng op smaak met de
marjolein, blus met witte wijn en laat 2 minuten
stoven. Neem van het vuur en rijg aan het spit:
vlees, tomaat, vlees, paprika, vlees, ui, enz.
Vlees gaar laten worden onder de grill. Uien in
boter goudbruin fruiten. Voeg er de in schijfjes
gesneden aardappelen, de blokjes paprika en de
stukken tomaat bij en blus met wat bouillon.
Kruid met het bonenkruid, giet de witte wijn erbij
en laat 2-3 minuten sudderen.
Leg dit mengsel als een berg op de dienschaal en
leg het spit erop.

