
Uw stoel staat klaar in Si
UNICA '81 in
Hongarije
Sinds tien jaar was er niet zo veel sneeuw
gevallen. Veertig cm in één nacht. De
nacht van 3 op 4 december 1980 in Bu-
dapest.
In die namiddag van die 4e december
ontmoet het UNICA-comité elkaar in
Hotel Emke voor een najaarsvergade-
ring. Elf man sterk, uitgenodigd door de
Hongaarse federatie.

Agendapunten: UNICA "81 en een be-
zoek aan Siófok. Daar zal het wereld-
filmgebeuren plaats vinden van 4-13
september 1981. Hfet weerzien is als al-
tijd. Elf mannen uit heel Europa die blij
zijn elkaar weer te treffen.

Ontvangsten
Avonds de eerste korte vergadering

met als doel de agenda en het werk-
programma op te stellen. Enige re-
presentatieve punten zijn er bij. Ont-
vangst op het Ministerie van Cultuur,
een pianoconcert met onbekende wer-
ken, van wie anders dan Franz Liszt en
een bezoek aan het stadsbestuur van
Siófok.
Die ontvangsten interesseren me altijd
buitengewoon. Een groep onbekenden
die min of meer gedwongen bij elkaar
hangen. Drankjes en hapjes en dat is het
dan.

Deel van de zaal met zeer comfortabele zitplaatsen.

Het pianoconcert was interessant om
twee redenen. De zaal was uitverkocht.
Bezoekers jong en oud.
Kleding zoals bij ons. Een groep die
zich in het lang steekt en de groep die
het informeler aanpakt. Duidelijk was
dat men zeer genoot van het gebodene.

De entree van het imposante gebou\\

Mij werd weer eens duidelijk dat Franz
een temperamentvol mens moet zijn
geweest. De vleugel kreeg het hoorbaar
en zichtbaar zwaar te verduren.

Lange tocht
Het bezoek aan de a.s. UNICA-stad
Siófok was een avontuur. Lang bleef
het onzeker of we er wel heen konden.
Met man en macht waren de Hongaren
bezig met het sneeuwruimen maar de
buiten wegen hadden niet de hoogste
prioriteit.
Ondanks een niet meewerkend weerbe-
richt vertrokken we 's morgens om 8
uur, verdeeld over 3 auto's richting
Siófok. 110 km driebaans autoweg lag
voor ons. Het werd meer een testrit
voor Oost-Europese auto's en haar be-
stuurders^ uur lang bleef het spannend
maar we haalden het.
Siófok is een wat langgerekt duidelijk
op toeristen ingesteld vriendelijk stad-
je, gelegen aan het Balaton-meer. Nu
volledig bevroren maareen schoonheid
van72 km lang en 10 km breed. Tijdens
de UNICA in september een buiten-
temperatuur van 25 a 30 graden. On-
voorstelbaar op dit moment.
Een 4-tal moderne goed ingerichte ho-
tels, restaurants, discobars, surfplank
en zcilbootvcrhuur. Kortom alles is er.

Uit de kunst
Het culturele centrum is als geschapen



voor een filmfestival. Een prachtige
grote zaal met 600 prima zetels. Een
kleinere zaal waar het UNICA-café zal
worden ingericht. Er komt een directe
T. V.-verbinding met de grote zaal. Een
bar en restaurant van voldoende capa-
citeit. Kortom prima geschikt, iedereen
enthousiast.

Wanneer ik mijn bezoek recapituleer,
komt er het volgende uit: de Hongaren
kwamen als goedgeklede, goedgemut-
ste. vriendelijke hulpvaardige mensen
op mij over. De stad Budapest is gewel-
dig, er zijn zeer vele winkels met een
ruim assortiment van goederen. De
prijzen kwamen me gunstig voor.

Intens druk
Het openbaar vervoer is goedkoop, 10
cent voor de tram, 15 cent voor de me-
tro. Het verkeer is er intens. De Donau
is indrukwekkend en fungeert als on-
derstreping van de imposante histori-
sche gebouwen aan beide oevers. Men
komt de historie overal tegen. Het eten,
ook in Siófok, beviel me uitstekend en
ligt qua prijs haast op 60% van wat we in
ons land gewend zijn te betalen. Er zijn
2 campings vlakbij Siófok, er is een
jeugdherberg en men kan een huisje hu-
ren. Men kan te voet alles bereiken.

Twee reizen
Hoe nu verder. Vast staat de prijs van
de congreskaart $ 100. Inhoudende ex-
cursies, de georganiseerde maaltijden
tijdens deze excursies, bij de openings-
ceremonie en het slotfeest.

Wat de rest betreft zijn er 2 mogelijkhe-
den:
1. Een gezamenlijke reis per vliegtuig

incl. hotel wordt door de NOVA
georganiseerd. De onderhandelin-
gen zijn gaande. Eind januari wor-
den door ons bijzonderheden be-
kend gemeekt. Heeft u hiervoor
interesse, laat het even weten.

2. Een individuele reis d. w.z. per auto
of trein. U moet in dat geval een
inschrijfformulier bij de NOVA
aanvragen en opsturen naar de
Hongaarse federatie. Zij onder-
houden daarna het contact met u en
verzorgen uw wensen wat betreft
hotel, camping of wat dies meerzij.

Mijn bezoek aan Hongarije was een
zeer positieve ervaring. Het smaakte
naar meer. Dat gaan we in september
dan ook zeker doen. De ervaringen van
Baku, Turku en Baden zeggen mij dat
Siófok echt wat is voor ons NOVA-le-
den. 's Avonds aan het meer met z'n
allen en dan 30°. Poesta, Paprika, To-
kayer en Czardas. Gauw reageren
vrienden. We gaan het weer beleven.

Jan Dekker


