
Megmutatta a Nyírség, hogy mit tud ma
Karvastagságú répákat, menyasszonyi ruhákat és kecsketej szappant is látott a közönség

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.)
-  Nagy várakozás előzte meg 
a hét végén Nyíracsádon a 
második alkalommal megren
dezett Acsád expót. Erre szép 
számban jelentkeztek terme
lők, kereskedők, vállalkozók 
és különböző társaságok.

A helyieken kívül többek kö
zött a Nyírábrányból, Nyír- 
adonyból, Nyírmártonfalváról, 
Mikepércsről érkezők kínálták 
portékáikat, ajánlották szolgál
tatásaikat. Miklóssy Ferenc, a 
Hajdú-Bihar Megyei Iparkama
ra elnöke megnyitóját követően 
a szó szoros értelmében megállt 
a levegő a teremben, mikor 
megszólalt a menyasszonyiruha- 
bemutatót kísérő zene. A látoga
tók le sem vették a szemüket a 
szebbnél szebb ruhaköltemé
nyekről és persze a szolid bájjal 
mosolygó lányokról, akik termé
szetesen nyíracsádiak voltak.
M egkóstolták

A kiállításnak otthont adó 
művelődési házban mindkét na
pon késő délutánig nagy volt a

nyüzsgés. Voltak, akik vásárlá
si szándékkal érkeztek, de akad
tak szép számban, akik csak né
zelődni tértek be. Senki sem 
csalódott, hisz látnivaló akadt 
bőven.

Az előtérben felállított hosszú 
asztal előtt úgy érezte magát az 
ember, mintha az óriások gyü
mölcsösében, zöldségeskertjé
ben lenne. Volt ott karvastagsá
gú répa, félöklömnyi dió, kosár- 
nyi káposzta, dinnye nagyságú 
karalábé és még megannyi 
„legzöldség”.

A termésóriások leglátványo- 
sabbika Koleszár Ferenc kert
jében termett. A félasztalnyi 
óriástök éppen 67,5 kilogram
mot nyomott. Feri bácsi el
mondta, hogy földjén több, ha
sonló nagyságú tök is nőtt, de 
a félmázsányi „kicsiket” még 
nem vágta le a kocsányról.

A nagyteremben -  az asztalok 
közötti szűk utcácskákon sétál
gatva -  mindenki talált kedvé
re való látnivalót: szőtteseket, 
bőrdíszműves, fazekaskülönle
gességeket, faragott fajátékokat, 
gyöngyfűzéseket. Szemet gyö-

Pintye S ándorné a virá g m é ze k e t m ustrálja ' (Fotók: Kedves Zilahi Enikő)

nyörködtetőek voltak a virág
kompozíciók, illatosak a kozme
tikai termékek, érdekesek a va
dásztársaságok trófeái. Sokan 
megkóstolták Mező György há

zi készítésű almalevét, szépen 
fogyott a helyi méhészet virág
mézéből, Kiss Mihály Nyírmár
tonfalváról pedig kecsketejből 
készült termékeit kínálta.

K o n yá ri Iboly g yö n g yfű zé s e i e lőtt 
«nkan időztek

Kanada, saját recept, egészség
Antal Lajos és felesége 

egyenesen Kanadából érkez
tek az expóra. Lajos bácsi 47 
éve él külföldön, de egyre 
gyakrabban látogatja meg 
nyíracsádi rokonait.- Örülnek, 
hogy az idén épp a kiállítás 
idején jöttek haza. Őket első
sorban a zöldség- és gyü
mölcskülönlegességek érde
kelték, és persze, a kiállítók 
között állandóan fürkészték az 
ismerős neveket. A színpa
don is nagy volt a mozgolódás 
mindkét napon. Hegedű-, ope
rett- és folklórműsor váltotta

egymást. A vállalkozóknak fó
rumot szerveztek, a fiatalok 
vetélkedőn izgulhattak, az EU- 
standnál uniós információkat 
szerezhettek az érdeklcjdők, az 
arra kíváncsiaknak pedig 
megmérték a vérnyomását, 
súlyát, vércukorszintjét. Akik 
megéheztek, Szarvas János 
saját receptje alapján készült 
szarvaspörköltjét kóstolhatták 
meg, Madar Gábor üstjében 
pedig nem csak a disznócsü
lök rotyogott, de a négylábú 
füle, farka is benne volt a 
kondérban.
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A  kiállítás szen zációja  az óriástök 
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