Szent Dömötör napi behajtási ünnep
Időpont:
2019. október 26.
Találkozás: 5:45 órakor a Blaha Lujza téri parkolóban

Utazás: autóbusszal
Indulás: 6:00 órakor

Program
A hideg idő beálltával, ahogy a napok egyre rövidülnek, Hortobágyon a régi népszokás
hagyományait követve a pásztorok és jószágaik egyaránt a télre készülődnek, az állatokat
behajtják a pusztai legelőkről a téli szálláshelyükre, hiszen az állat a „havat hazahozta a
hátán”, vagyis már nem talált táplálékot a határban. A behajtásnak,
vagy más néven szorulásnak megvoltak a jeles napokhoz kapcsolódó
határnapjai: a marhákat Katalin, vagy Mihály napján, a juhokat
Dömötör napján hajtották haza. A beszoruláshoz kapcsolódott a
pásztorok elszámoltatása és bérfizetés is.„Dömötör juhászt táncoltat” –
tartja a közmondás, mely egyrészt a hideg idő beálltára utal, hiszen nem sokáig lehet már a szabadban
maradni, másrészt a juhászok bottal táncoltatták meg azon társukat, akinél az elszámolásnál hiány
mutatkozott. Dömötör napjának – aki egyébként a pásztorok védőszentje is volt – megünneplése a
„dömötörözés” a pásztorok körében mindig is nagy eseménynek számított, amelyre már jó előre
készültek, a csárdában, vagy az ún. pásztorházban s akár több napon át mulattak, pásztorbált
tartottak. A behajtás népszokása elevenedik meg Hortobágyon október 26-án a Kilenclyukú híd lábánál, amikor is a pásztorok
állatai – rackajuhok, szürke marhák, nóniusz lovak, bivalyok – társaságában átvonulnak a hídon, miközben az érdeklődők a
behajtás néprajzi hátteréről hallgathatnak érdekes információkat. A látványos felvonulás után lehetőség van a pásztorokkal és
jószágaikkal való ismerkedésre, majd csikós bemutatóban is gyönyörködhetünk.

Első állomásunk a Halastavi kisvasút. Itt körülbelül két órás programon veszünk
részt. A kisvasút lehetőséget biztosít arra, hogy a turisták kényelmesen elérjék a
halastórendszer távolabbi részeit is, és gyönyörködjenek az egyedülálló tájban,
valamint a belső tavak gazdag madárvilágában. Ez az
egyetlen kisvasút Magyarországon, amely halastavi
környezetben fut. A kisvasút a halastavak belső gátja
mentén tesz meg egy kb. 5 km-es távot; a
végállomásnál leszállva egy 460 méter hosszú pallóúton gyalogosan végighaladva
betekintőkből, magaslesről ismerhető meg a növény- és állatvilág. Jegy: F: 1.600,Ft/fő, D,NY: 1.000,- FT/fő. A vonatozás után megnézzük a Pusztai állatparkot.
Bemutatja a régi magyar háziállatainkat, másrészt pedig, elősegíti e fajták fenntartását, népszerűsítését hazánkban.
Tehát aki ide belép, az nemcsak közelebbi kapcsolatba kerülhet az erdélyi kopasznyakú tyúkokkal, a parlagi
kecskékkel és szamarakkal, rackákkal és mangalicákkal, hucul lovakkal,
magyar szürke marhákkal, a dagonyázó házi bivalyokkal, és a többi
jószággal, hanem hozzá is járul ezek tenyésztéséhez. Belépő: F: 900,Ft/fő, NY,D,GY: 600,- Ft/fő.
Ezután veszünk részt a behajtási ünnepségen. Az ünnepség után
szabadidő keretein belül megtekintésre ajánljuk kirakodóvásárt és a helyi
programokat valamint a Madár kórházat, a Pásztor múzeumot és a híres
Hortobágyi csárdát. A program után hazautazás várhatóan 17 és 18 óra
között, visszaérkezés kb. 20-21 óra között.

Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő

Akciós ár: 6.990,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő

Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő
Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

