
A malacfület most is egy gyerek kapta
„Disznótor"-túrát szervezett a Napló Lapkiadó Kft. és a Hajdútourist

A disznóvágás csak egyik eleme volt a gazdag programnak
Fotó: Berki István

Nyíracsád (HBN -  V. A.) -  Mint
ha csak a Nap is azért ontotta vol
na fagyenyhítő sugarait, hogy a 
január utolsó szombatján -  a 
Napló Lapkiadó Kft. és a Hajdú
tourist utazási iroda szervezésé
ben -  útra kelt túrázók minél 
„felhőtlenebbül" élvezhessék a 
gazdag programot...

Persze az élménydús kirándu
lás nagyrészt a vendéglátó nyír- 
acsádi polgármesteri hivatal gon
dos előkészítő munkájának az 
eredménye. Katona Gyula, a tele
pülés „elöljárója" ezzel kapcsolat
ban lapunknak elmondta: olvas
ván a felhívásokat és az egyes uta
zásokról megjelent élménybeszá
molókat, már tavaly nyáron kez
deményeztek egy -  szűkebb -  
nyírségi túrát; terveik január 
28-án válhattak valóra, amikor is 
az autóbuszt zsúfolásig megtöltő 
negyvenöt résztvevő végre „be
csöngetett" a helyi általános isko
lába. (Távlatokban gondolkodva, 
természetesen ennél jóval többről 
van szó. Valójában a térség ide
genforgalmi vonzerejére szeretnék 
fölhívni a figyelmet. Megragadva 
minden kínálkozó alkalmat, hogy 
a tájat már megismert és megsze
retett emberek hírvivésével újabb 
turistákat szerezzenek')

Disznóvágással egybekötött fa
lujárás -  szólt az egy héttel ezelőt
ti disznótortúra előzetes ismerte
tőjének rövid megfogalmazása, 
amelynek Katona Gyuláék a leg
messzebbmenőkig igyekeztek 
megfelelni. Hiszen mindjárt az ér
kezéskor egy hagyományos per
zseléssel „kezelt" malac földolgá- 
zását mutatták be, olyan elenged
hetetlen részletekre is gondot for
dítva, mint például az állat fülé

nek levágása vagy az úgynevezett 
karafütyülő elkészítése (a kolbász 
próbasütése). A fület, a szokásnak 
megfelelően, természetesen egy 
kisgyereknek nyújtotta oda a pa
raszthentes.

Hogy ne csak e „barbársá
gokkal" kössék le a vendégeket, 
a szervezők egyéb érdekességeket 
is beiktattak a programfüzérbe: az 
ebéd elkészültéig került sorra ma
ga a túra. A helyi idegenforgalmi 
egyesület szakemberei ekkor is
mertették az Árpád-korból szár
mazó, a megyében egyetlen mű
emlék templomot, amelynek fel
újítására összesen 22 millió forin
tot áldoz a község. (Korábban ka
tolikus gyülekezeti hely volt, ma 
református.)

Majd következett a guthi erdő és 
az ott található összkomfortos va
dászház szemrevételezése. A Ti

szántúl legösszefüggőbb erdőségé
nek mondott, zömmel tölgyes terü
let leginkább a dámvadállományá
ról híres; 10 ezer hektárja Szabolcs
ba is átnyúlik. Visszatérvén a 
„bázisra", a csaknem 20 éve létre
hozott citerazenekar ifjú tagjai, va
lamint a szintén gyerekek alkotta 
népi tánccsoport (vezetője Sörleiné 
Trencsényi Emma, ismert koreog
ráfus) szórakoztatta a kirándulókat.

És végre megterítették az asz
talt. A menü orjalevesből, pecse
nyéből, hurkából és kolbászból 
állt, no meg toroskáposztából. A 
jó levegőn megéhezett vándorok 
szívesen fogyasztottak. Telt-múlt 
az idő, indulni kellett haza. A ki
rándulás azonban nem ért véget 
a nyíracsádi búcsúval -  ugyanis az 
egyik vámospércsi „törzsutas" az 
egész társaságot meginvitálta ott
honába egy kupica itókára...


