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Az ország első, legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkja 

a Hortobágy, amely egyben a világörökség része is. Olyan 

különleges táj, ahol együtt él a szikes puszták és a vad vizek 

világa, amely fantasztikus természeti élményeket nyújt. 

Októberben különösen sok látnivalóban lehet részünk. 

Daruvonulás és Dömötörözés

Irány a Hortobágy!

Ezen a napon tartják a Pusztai Állat-
parkban a magyar szürkebikák vásárát és 
tenyészszemléjét is. Különleges esemény 
– csak itt és ekkor látható – a hároméves 
vagy már több minősítésen átesett har-
madfű-tenyészbikák felvonulása.  

Október 24-én a Szent Dömötör-napi 
behajtási ünnepen a behajtás népszokása 
elevenedik meg a híres hortobágyi Ki-
lenclyukú híd lábánál. Ugyancsak egyedi 
látvány, amikor a pásztorok átterelik álla-
taikat – a rackajuhokat, a szürkemarhákat, 
a nóniuszlovakat, a bivalyokat – a hídon. 
Az érdeklődőknek közben elmesélik a 

behajtás szokásának kialakulását, az ün-
nep történetét, érdekes néprajzi hátterét. 
„Dömötör juhászt táncoltat” – tartja a 
mondás, amely egyrészt a hideg idő be-
álltára utal, hiszen nem sokáig lehet már 
a szabadban maradni, másrészt a juhászok 
bottal „táncoltatták meg” azt a társukat, 
akinél az elszámolásban hiány mutatko-
zott. Dömötör a pásztorok védőszentje 
volt, napjának megünneplése a „dömötö-
rözés” a pásztorok körében mindig nagy 
eseménynek számított. Jó előre készültek 
rá, a csárdában vagy a Pásztorházban több 
napon át mulattak, pásztorbált tartottak.

Október 23–25. a Daruvonulás ün-
nepe a Hortobágyon. Erre is érdemes 
odautazni: az eget betöltő hangos da-
rucsapatok látványa felejthetetlen él-
mény. A téli szállásukra vonuló darvak 
a Hortobágyon megpihennek, erőt gyűj-
tenek. Napközben a földeken az aratás 
után ott maradt magokból táplálkoz-
nak. Késő délutántól gyülekeznek újra 
a pusztán, majd csapatokban húznak 
a halastavak irányába, ahol az éjszakát 
töltik. Az Észak-Európából szeptember 
második felében érkező madarak a ko-

molyabb fagyok beköszöntéig maradnak 
nálunk, majd továbbindulnak észak- 
afrikai, tunéziai, szudáni telelőterülete-
ikre. A Hortobágyon átvonuló darvak 
számát 80–100 ezerre becsülik.

S még egy „tök jó” hétvége október 
31.–november 1. között a Pusztai Állat-
parkban!  Ezen a két napon tökfaragás, 
tökdíszítés, tökfestés, sütőtök és sütőtö-
kös finomságok sütése, különböző tökös 
játékok (mint például tökbowling), al-
mahalászat, kézműves tárgyak készítése 
zajlik. Gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt „tök jó” kikapcsolódás! 

B  
ármelyik hétvégét szánjuk a Hor-
tobágy felfedezésére, nem fogunk 

csalódni. Október harmadikán rendezik 
meg a Magyar Szürke-Barátok Talál-
kozóját. A Hortobágyon ma is őrzik a 
legeltető állattartás hagyományait, hatal-
mas élmény a több száz állatból álló szür-
kemarhagulya, a mátai ménes, a racka-
juhok és a mangalicakonda látványa. A 
hortobágyi Vásártéren egész nap tart a 
dínom-dánom: finom borokat kóstolha-
tunk, főzőverseny, kézműves vásár, kon-
certek, műsorok nyújtanak szórakozást, 
majd a nap pásztortűzgyújtással zárul.

 S ha a tökfinomságok mellett 
valami húsételre vágyunk, 
menjünk a csárdába. A török 
kiűzése után létrejött hortobágyi 
csárdák hálózatát túraút köti 
össze. Ennek állomásai a Patkós, 
a Meggyes, a Nagyhortobágy, 
a Kadarcsi és Látóképi csárdák, 
amelyek fontos szerepet 
töltöttek be az alföldön áthaladó 
kereskedelem fellendítésében. 
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