
Kakasdi disznóvágás 2019. 
 

 

Huszadik alkalommal rendezték Kakasdon községi közös disznóvágást. 
 
Január 25-án, pénteken este egymásután érkeztek a vendégek a Faluház udvarába. Elsőként a 
radibori küldöttség érkezett meg Németországból. Kevéssel hat óra után örömmel állapították meg a 
vendéglátók, hogy meghívott és várt vendégek szerencsésen megérkezett Csíkfalváról, 
Székelykakasdról és Deákiból is 
 
A közös vacsora alatt és után a régen látott barátok, ismerősök közötti beszélgetéshez bőségesen 
akadt téma. Nem lehetett azonban túl hosszúra nyújtani az eszmecseréket, hiszen, másnap reggel 
komoly feladat várt mindenkire. 
 
Szombat reggel a vesztőhely melletti siralomházban két megtermett jószág várt a végítélet 
beteljesedésére. Pedig nem volt más bűnük, csak annyi, hogy már kiskorukban malackodtak, később 
pedig disznó módjára viselkedtek. 
 
Fél nyolckor elhangzott a polgármester asszony köszöntője, majd a köszöntő végén — lássunk csodát 
— NŐ létére pálinkaivásra biztatta a férfiembereket, sikerrel!  
 
Kellő bátorságot merítve a pohárból, a fő-állatorvos felügyelete mellett az ítélet végrehajtatott. 
Idén „csak” két hízó került terítékre, amelyeket a székelyek, és a németek hagyományaik szerint 
dolgoztak fel. 
 
A kis létszámú felvidéki csapat — jelen esetben — csak hurkát készített a vacsorához saját receptje 
szerint. 
 
A vendégek és a segítők részére hagyományos ételeket kínáltak reggelire, ebédre. 
 
Este hat órára a Faluház zsúfolásig megtelt. 
 
Vacsora előtt közel egy órás műsor szerepelt a programban. Fellépett a Német Nemzetiségi Énekkar, 
valamint a Sebestyén Ádám Székely Társulat táncosai közül a Galuska csoport. 
 
Az előadást követően — a püspöki asztali áldás elhangzása után —a meghívott vendégek és a falu 
apraja-nagyja együtt vacsorázott.  
 
Vacsorára a „csapatok” által készített kolbászt, hurkát, pecsenyét, valamint az asszonyok által 
„varázsolt”, csodálatos ízű töltött káposztát (galuskát) és húsgombócot szolgáltak fel. 
 
A vacsora után egy táncbemutató nyitotta az éjszakába nyúló táncmulatságot. 
 
A külföldi vendégek többsége vasárnap reggel részt vett a szentmisén, majd a közös reggeli 
elfogyasztása után, a délelőtti órákban vettek búcsút a kakasdiaktól, és hazautaztak. 
 
Ismét jó volt együtt lenni velük, ismét jó volt kakasdinak lenni! 
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