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Krop & sjæl

Liv & Stil

Nær & fjern
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SQUASH - DEN FEDESTE SPORT!
Den sjoveste og
fedeste sport i
byen …
Velkommen i DK’s
største squashcenter
med 9 internationale
baner.
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SE MERE OM SQUASH PÅ WWW.SQUASH-FITNESS.DK
EJBYGADE 4 • 5220 ODENSE SØ • TLF. 66 12 77 78

Bestil nu også en enkelt overnatning til
dine firmakunder midt i centrum af Kolding
n Pålagt sengelinned
Pris pr. nat
og morgenmad
N kr. 850,00
U
K
n Lejligheder fra 40m2
n Skøn natur ud til Slotssøen
n Adgang til badeland eller
Fitness.dk
n Fri internetadgang og
meget mere i vores priser
Ring og få et godt tilbud
75 54 18 00

Kedelsmedgangen 2 6000 Kolding Tlf.: 75 54 18 00
e-mail: ferie@kolding-byferie.dk www.kolding-byferie.dk

Stort udvalg af feriehuse i Syddanmark og ved Limforden

Slots- og herregårdsferie
Harridslevgaars Slot
Vald emars Slot
Ege skov Slot
Gram Slot

Eventyrlig ferie
Oplev en eventyrlig ferie på nogle
af Danmarks smukkeste slotte.
Bo på Avlsgården til Egeskov Slot
med gratis adgang til slottet og parken,
eller lej et af porthusene på Valdemars
Slot med udsigt til slotssøen og
Svendborgsund.

Mere feriehus - bare billigere
www.feriepartner-limfjorden.dk
www.feriepartner-fyn.dk
Telefon: 64 41 23 22
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I csikoernes rige
● På Hortobágy-pusztaen

i det østlige Ungarn - hvor
kvæget græsser, og storken
bygger rede - holdes
traditionerne i hævd
af hyrder til hest

Der er fladt, helt fladt - og næsten stille.
Som en lille bule på horisonten langt ude
i det fjerne skimtes bjerget Tokaj, hvor
druerne til de ædle, søde vine af samme
navn modnes. Og bortset fra hestevognens knirken og de to flittige trækdyrs
prusten høres kun fløjtene, når flokke af
fugle basker højt over pusztaens enorme
græstæppe.
Det østligste Ungarn har en nærmest
magnetisk tiltrækningskraft på hestepiger og fuglekiggere, men er ikke just
overrendt af turister. Fire ud af fem, der
besøger landet, tager enten til hovedstaden Budapest, på badeferie ved Balatonsøen eller besøger andre steder vest for
Donau.
Men selv om avisens udsendte hverken
medbragte ridestøvler eller kikkert under sit besøg i sommer, var oplevelserne i
den storslåede natur øst for floden Tisza
nær den ungarske grænse til Ukraine og
Rumænien nærmest magiske.
Safari blandt bondegårdsdyr
Vi er på safari, men det er ikke løver, zebraer og elefanter, vi kan se fra bænkene
i prærievognen – det er krølhårede grise,
hjorder af fritgående ungarsk gråt kvæg
og flokke af smukke heste af ungarsk
varmblod, der tordner af sted ud over
steppen.
Fugle er her også masser af – og flere
arter, end de fleste drømmer om. Enhver
landsby på disse breddegrader kan fremvise mindst én beboet storkerede, men
her i Hortobágy Nationalpark – for det
er her, vi er – findes langt sjældnere arter end de langbenede fugle, der siges at
komme med de små børn.
Her er ørne i hundredtal, her yngler
stortrappen - en af verdens tungeste flyvende fugle - og her samles enorme flokke af op mod 100.000 trompeterende traner i efteråret, inden de begiver sig mod

Store og små har mulighed for selv at
få en tur i sadlen efter opvisningen, hvis
man ikke vil nøjes med at klappe
hestene. Foto: Ungarns Turistråd
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Der er fladt på pusztaen - helt fladt. Kun
nogle få bygninger rager op i landskabet
- som her fårestalden med det imponerende
stråtag. Foto: Ungarns Turistråd
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keder langt oppe i Tyskland eller sydpå
til Italien, slagtes dyrene nu på stedet, og
nationalparken er Ungarns mest betydningsfulde producent af økologisk kød.
Og er der noget, ungarerne forstår at
sætte pris på, så er det netop kød.
Det frie liv på hesteryg giver åbenbart
god appetit, og selv om der er masser af
god landbrugsjord i det centrale Ungarn,
så bliver der sparet på frugt og grønt på
tallerkenerne i det traditionelle ungarske køkken. Det grønne er mest til pynt,
og frugt er noget, ungarerne mest sætter pris på, når det er brugt som base for
brændevin - den højt besungne palinka.

Nordafrika. Den sky og yndefulde fugl er
blevet nationalparkens maskot.
Pludselig brydes stilheden af piskesmæld og lyden af heste i galop. Det er et
femspand uden vogn - en blåklædt rytter
står rank med et ben på hver af de to bageste heste, mens han styrer fortroppens
tre ædle gangere af sted i lynende fart.
Hesteshow i særklasse
Vi har dagen før set demonstreret, hvordan ungarerne blev Europas mest frygtede rytterfolk, fordi rytterne i sin tid
mestrede skydning med bue og pil fra
hesteryg selv i fuld fart. Ærlig talt så var
det nok godt for de tre flinke ryttere på
frilandsmuseet, at de aldrig blev sendt i
krig, men det er i sandhed imponerende,
hvad de ungarske cowboys i Hortobágy
- de såkaldte csikoer - formår.
Den åndelige arv fra tusind års avlsarbejde har gjort hest og rytter til ét, og der
skal kun umærkelige smæld med tungen
eller små vink til, før dyrene lystrer og
lægger sig fladt ned i græsset, som denne
sommer var stridt og tørt som sjældent
set, fordi regnen svigtede. I fladt terræn
uden gemmesteder i miles omkreds har
det været rytternes eneste mulighed for
at skjule hestene i kamp.
Livet som dengang
Der ligger de så som døde, de smukke
dyr, mens de stolte csikoer klatrer rundt
på dem og svinger pisken over dem. På
en uhørlig kommando vågner hestene
til live og sætter sig på halen i en stilling,

På en uhørlig
kommando vågner
hestene til live og sætter sig
på halen i en stilling, vi
måbende tilskuere ikke
anede, en hest kunne indtage. Bravo!
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Fra artiklen

vi måbende tilskuere ikke anede, en hest
kunne indtage. Bravo!
De blåklædte cowboys har knap 200
kolleger, der alle er beskæftiget med
at passe nationalparkens avlsdyr. Bestanden tæller i dag 9000 stykker kvæg,
50.000 får og 350 heste. Hvor afkommet
tidligere blev ledt nordpå til kvægmar-

Juleaften i juli
Sådan virker det i hvert fald, da vi en aften bliver trakteret med ungarsk bondekost på en lille gård, der kunne være taget
ud af det førnævnte frilandsmuseum og
ligger gemt langt fra alt mellem enorme
solsikkemarker. Her serveres abrikosbrændevin, pærebrændevin og den allestedsnærværende blommebrændevin
- kan man sylte frugten, kan man også
bruge den til brændevin, siges det.
Her på Tanya Tuba, som gæstgivergården hedder, bliver der kælet for kødelskerne, mens vegetarerne i vores selskab ikke bliver fede. Den står på gris og
and, og dampende rødkål gør det svært
at slippe minderne om en hjemlig juleaften, selv om vi er midt i sommeren.
Danset bliver der også, men dog ikke
om træet. Det er et lille band med rummelpot og andre traditionelle instru-

Hortobágy-pusztaen
En 2500 kvadratkilometer stor
træfattig græsslette i det østlige
Ungarn. Omtrent en fjerdedel af
pusztaen - et område større end
Bornholm - er nationalpark og
på Unescos liste over verdens
kulturarv.
Hortobágy-pusztaen har været
brugt som græsningsområde
for får og kvæg og til hesteopdræt. Jorden er stærkt alkalisk
efter reguleringen af floden Tisza, der tidligere hvert år over-

svømmede området.
Fra begyndelsen af forrige århundrede blev størstedelen af
området nær Hortobágy opdyrket ved hjælp af kanaler
og kunstgødning. Området er
blandt Europas vigtigste rastepladser og overvintringssteder
for vandfugle. 340 fuglearter er
registreret på stedet.
Læs mere om Hortobágy Nationalpark og dens mange tilbud
til besøgende: www.hnp.hu

menter, der synger vemodige kvad om
csikoernes ensomme liv på pusztaen og
uforløst kærlighed, der byder op. Og
under indflydelse af den let snerpende
brændevin og en letbenet rødvin fra lokalområdet går dansen lystigt.
Fyens Stiftstidende var inviteret til
det østlige Ungarn af Ungarns Turistråd

Tekst og foto:
Tino Rueskov Pedersen
tino@fyens.dk

De berømte vine
fra Tokaj lagres i
kældre, hvor en
særlig mugart trives - det er med
til at give de søde
vine særpræg. Tokaj kaldes vinens
konge og kongernes vin.
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Det er i sandhed imponerende, hvad de ungarske cowboys - csikoerne - formår med
deres heste. Her rider en af de blåklædte
hyrder på fem heste.

Kort nyt
Ferie: Vi skruer op for det usunde

Badeferie på sletterne
Hajdúszoboszló er et populært
bade- og kursted midt ude på
pusztaen. De jod- og saltholdige
enge, der ligger omkring bassinernes 10.000 kvadratmeter
store vandspejl, giver badet et
ganske særligt mikroklima.
Vandet kommer fra 1100 meters
dybde, er 75 grader varmt og
anses for at være gavnligt i behandlingen af reumatologiske
skavanker. Her findes også et
stort badeland, Aqua Park, som
lokker især yngre gæster til.

Fra det firestjernede Hunguest
Hotel Aqua Sol har gæsterne
fri adgang til det enorme spakompleks, hvor både unge og
gamle kan få mange timer til at
gå. Nogle vil nok finde Hajdúszoboszló overrendt, men byen
er en god base for at opleve egnen, hvis man vil kombinere de
kulturelle oplevelser med en
dukkert.
Læs mere om badebyen og
find link til overnatningssteder:
www.hajduszoboszlo.hu

I Hajdúszoboszló
kan man bade
i vandet fra de
varme kilder, der
siges at kunne
kurere mange
dårligdomme.
Badegæsterne
ligger som sild i
tønde, men det er
en behagelig oplevelse at tilbringe en eftermiddag i blød her.
Foto: Katja Becker

Vi vender glade og en smule mere usunde hjem fra
ferien.
Det konkluderer salgsdirektør Stig Elling, Star
Tour, på baggrund af en undersøgelse blandt 1200
danskere, som svarede på spørgsmål via internettet.
Halvdelen af os drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler, og vi spiser flere usunde ting på
ferien, hvilket igen betyder, at hver anden blandt
respondenterne har taget ét-to kilo på, mens seks
procent har taget tre-fire kilo på.
Rygerne pulser endnu mere, når de er på ferie,
og det dér med at lade mobiltelefonen være urørt
for at kunne slappe helt af, fænger ikke rigtigt hos
dem, der har svaret.
71 procent har brugt den flittigt - både til at ringe hjem og til at sende sms’er. Den dyreste telefonregning under et ferieophold lød på 11.000 kroner.
Det er ikke kun passagerernes rigelige indtagelse
af mad og drikke på ferien, der får flyets samlede
vægt til at stige på hjemturen. 15 procent erkender,
at de har taget ret besværlige - og - tunge souvenirs med hjem. Blandt eksemplerne er en 2,5 meter lang jernskulptur, en 10 kilo tung slikkepind, en
gummibåd og en 11 kilo tung Buddha-figur.
(thor)

Best Travel rykker sydpå
- Et krydstogt på Nilen oplever man formentlig
kun én gang i livet. Derfor har vi valgt et femstjernet skib til vore gæster.
Peter Rønholt, direktør i Best Travel, satser med
vinterens rejser helt bevidst på et publikum, som er
lidt op i årene, og som har tid og råd til at tage på
rundrejser og krydstogter uden for Europa.
- Vi er rykket lidt længere ned på den sydlige
halvkugle, siger han med henvisning til vinterkatalogets rejser til blandt andet Dubai, Cuba, Nilen
og Caribien.
Det nordjyske bureau har ikke tidligere udgivet
et vinterkatalog med temarejser og krydstogter.

Sen ankomst giver gratis tur
Ungarn
SLOVAKIET
Hortobágy Nationalpark

ØSTRIG

Debrecen
Hajdúszoboszló

Budapest
Balaton-søen

RUMÆNIEN
KROATIEN

SERBIEN
Grafik: Mikkel Petersen

Kom til det ægte Ungarn
Hungaria (hunnernes land) er
det latinske navn på det flade
område øst for Donau, som primært er befolket af protestanter. Områdets berømte lutherske og calvinistiske skoler har
fostret mange af landets mest
kendte kunstnere, forfattere og
politikere.
Den største by i området – og
Ungarns næststørste - er Debrecen, der er lidt større end
Odense målt på indbyggertal og
tit kaldes for calvinismens Rom.
Da magyarerne kom til det
land, vi i dag kender som Ungarn, for godt 1000 år siden,
grundlagde de en føderation

af stammer, der kaldte sig OnOgur (10 stammer). Det menes
at være af dette forbunds navn,
at navnet Ungarn er afledt.
Østungarns infrastruktur er
knap så udbygget, og som feriemål egner det sig bedst til
rejsende, der klarer sig på egen
hånd – i egen eller lejet bil eller på cykel. Der er to-tre timers
kørsel i bil fra Budapest til Hortobágy – noget ad strækningen
ad mindre veje – og der kan
være langt mellem attraktionerne.
Download brochurer og få
mange flere tip til turen:
www.ungarn.dk

Østungarns største by Debrecen
er lidt større end
Odense målt på
indbyggertal og
kaldes ofte calvinismens Rom.
Byen er bestemt
et besøg værd,
hvis man er på de
kanter.
Foto: Ungarns
Turistråd

Hvis flyet er forsinket mere end en time, får du næste flybillet gratis.
Tilbuddet kommer fra AirBaltic, som ifølge egne
oplysninger ankommer rettidigt på over 90 procent af samtlige flyvninger.
Helt gratis er det dog ikke for passagererne. Garantien gælder kun, hvis man forinden har tegnet
en Delayed Arrival Warranty - altså en forsikring
mod for sen ankomst til bestemmelsesstedet. En
sådan forsikring koster knap 100 kroner pr. flyvning.
Garantien gælder ikke ved ”ekstreme omstændigheder”, der beskrives som blandt andet terrorisme, voldsomt uvejr og strejker.
AirBaltic har tidligere skilt sig ud fra andre ruteflyselskaber ved specielle tilbud til kunderne: For
nogle måneder siden meddelte selskabet, at passagererne kan få deres penge retur, hvis de bliver
arbejdsløse i perioden mellem køb af billet og afrejsen. (thor)

Norwegian til Dubai
Flyrejsende kan glæde sig over, at der kommer
mere konkurrence på en række ruter fra Københavns Lufthavn.
Norwegian åbner 31. oktober en rute til Dubai
med en enkelt ugentlig afgang. SAS flyver i forvejen på ruten med tre ugentlige afgange.
Hjemturen med Norwegian bliver lidt af en sejtrækker, idet flyet afgår søndag klokken 02.45 lokal
tid (00.45 dansk tid) og er i København 06.15.
Norwegian har også åbnet ruter til blandt andet
Wien og Dublin. Førstnævnte har Austrian Airlines haft monopol på siden januar, og SAS har i et
stykke tid været ene om at flyve København-Dublin.

