
Onlinerejse til Ungarn – onsdag den 23. marts 2022

PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme på 
Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. Hvis 
det driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp fra os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig 
på rejsen til løs samtale.

14.00 Teknisk velkomst ved Rose Levinsen

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard

14.10 Introvideo om Ungarns byer og natur

14.15 Michael B. Lauritsen giver en kort intro til Ungarn

14.40 Interview med Krisztina Vas Nørbæk, som er orga-
nist og dirigent i Messiaskirken i Charlottenlund. Hun 
er født i Kecskemét i Ungarn, hvor hun er uddannet 
på den berømte Kodály musikskole og på Franz Liszt 
Musikakademiet i Budapest og hun kommenterer og 
skriver ofte om ukrainske forhold i danske medier. 
Vi taler om det Ungarn, hun husker, om ændringer 
i landet gennem tiden, befolkningens forhåbninger 
og skuffelser og om samfundet i dag.

15.05 Pause

15.15 Interview med Niels Søndergaard, som er næstfor-
mand i SILBA og koordinator for SILBAS stort anlagte 
valgobservation op til parlamentsvalget i Ungarn 
den 3. april. Hvordan forløber en valgobservation, 
og hvorfor er det vigtigt at være til stede i Ungarn? 
Hvordan forventer SILBA, at valget forløber? Hvilke 
risici ser Niels? Hvordan er Ungarns valgsystem 
opbygget?

15.40 Videointerview med Zita Gurmai, der er parlaments-
medlem i Ungarn for det socialdemokratiske parti 
SZDP. Hvorfor er valget den 3. april så vigtigt? Hvordan 
koordinerer den samlede opposition deres kræfter? 
Hvordan har Ruslands invasion i Ukraine ændret 
valgkampen? Kan oppositionen vinde og på hvilke 
vilkår? Interviewet efterfølges af deltagerspørgsmål 
live.

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen, 
senior projektleder i DEO, følger central-
europæiske forhold og desuden er med-
stifter af Magasinet rØST, der beskæftiger 
sig med Central- og Østeuropa

16.05 Pause med mulighed for at gense introfilmen

16.20 Interview med journalist Lasse Skytt, der har boet 
i Ungarn siden 2013, hvorfra han har rapporteret til 
danske og internationale medier, og som desuden 
er forfatter til bogen Orbánland, der søger at komme 
nærmere en forståelse af Ungarn i dag under Viktor 
Orbán og som også er udkommet på engelsk. Vi 
taler om, hvordan Ukraine-invasionen præger livet 
i nabolandet Ungarn, om flygtningesituationen og 
om ungarske mindretal i Ukraine.

16.50 Mulighed for nogle få afsluttende spørgsmål, hvorefter 
vi hilser og siger farvel i plenum

Puszta-sletten i nærheden af Csépa. Foto: Maarten Sepp

Budapest og Donau
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GEOGRAFI
Areal: 93.030 km2 (Danmark: 42.933 km2) 
Dækket af skov: ca. 20%
Agerjord: ca. 50%
Naturressourcer: bauxit, kul og naturgas, frugtbar landbrugs-
jord og gode vine. Vigtigste eksportvarer omfatter elektrisk 
og elektronisk udstyr, maskiner, fødevarer og kemikalier.

BEFOLKNING
Indbyggere: 9,6 mio. (72% i byområder)
Store byer:  Budapest: 1,74 mio.
 Debrecen: 204.000
 Miskolc: 173.000
 Szeged: 165.000
Fødselsrate (pr. kvinde): 1,49
Forventet middellevetid ved fødsel: 77 år (Danmark: 81 år)
Befolkningstilvækst: - 0,25% årligt (grundet emigration, lav 
fødselsrate og stramme immigrationsregler)
Etnicitet: de fleste opgiver i undersøgelser ungarsk som 
etnicitet (o. 97%), mellem 3-5% opgiver roma, mens 1-2% 
opgiver tysk. Få opgiver flere etniciteter, hvorfor den samlede 
sum her giver over 100% Der er et stort ungarsk mindretal 
i flere af nabolandene.

ØKONOMI
BNP per indbygger, ift. EU’s gennemsnit, 2020: 73% 
(Danmark: 135, EU-gennemsnit = 100)
Prisniveau ift. EU’s gennemsnit, 2020: 66% 
(Danmark: 140, EU-gennemsnit = 100)
Største eksportpartnere: Tyskland (27 %), Slovakiet (5%), 
Italien (5%), Rumænien (5%), Østrig (4%)
Største importpartnere: Tyskland (24 %), Kina (8 %), 
Polen (6 %), Østrig (6 %), Tjekkiet (5 %)
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Ungarn - Magyarország på 
ungarsk - er en centraleuropæisk 
indlandsstat omgivet i en halvcirkel 
af Karpaterbjergene. Landet grænser 
op til Slovakiet mod nord, Ukraine 
og Rumænien mod øst, Serbien og 
Kroatien mod syd, Slovenien mod 
sydvest og Østrig mod vest. 

Landet kan inddeles i tre hovedom-
råder: Transdanubien vest for Donau, 
et overvejende bakket landskab; det 
nordlige område med isoleret bjerg-
landskab og vidtstrakte steppeland-
skaber, den såkaldte Puszta, mod 
syd og øst. 

Ungarn gennemløbes af floderne 
Donau og Tisza. 

Landets hovedstad og største by er Budapest på Donau. 
Sydvest for Budapest ligger Balatonsøen, som er Central-
europas største sø. Landet har tempereret fastlandsklima.

Ungarn blev en demokratisk republik i 1989, medlem af Vise -
grád-gruppen i 1991, NATO i 1999, EU i 2004 og af Schen-

D
onau

MAD
Det ungarske køkken er centraleuropæisk, ofte med 
kød, ost og mejeriprodukter, peberfrugt, årstidens 
grøntsager, frugt og brød. Desuden forbindes paprika 
ofte med Ungarn og er fremtrædende i flere retter.

Gulasch (gulyásleves) er 
en ungarsk signaturret. 
Det er en suppe, lavet på 
fint skåret benkød fra 
kvæg, selvom mange for-
binder den med gryderet. 

Den klassiske kød-ragout 
hedder pörkölt, og der 
findes også en række 
paprikás, tykkere gryde-
retter med kød simret i 
tyk, cremet paprikasovs. 
De forskellige vegetariske 
gryderetter kaldet
főzelék er også lækre.

Pandekager med fyld 
er populære som forretter 
(Hortobágyi Palacsinta, 
let pandekage med 
kødfyld), og som 
dessertpandekager 
(fx Gundel Palacsinta,
med fyld af rom, 
rosiner, valnødder)

Ungarn er også berømt for sine vine, 
hvor den mest berømte ungarske vin nok 
er Tokaj Aszú, som er en sød dessertvin.


