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Szeptember 22. kedd 17 óra

CSUKA ZOLTÁN EMLÉKNAP
17 óra Sárd u. 35.
Koszorúzás a Jószomszédság Könyvtár és 
Emlékházban. 
17.45 óra: Hivatalnok u.14. 
Vajdasági Helikonok – előadás a vajdasági 
magyar kulturális életről. Vendégek: 
Sinkovits Péter költő, újságíró; Beszédes 
István főszerkesztő, „zEtna” Könyvkiadó; 
Sándor Zoltán főszerkesztő, „Sikoly” folyóirat; 
Csík Mónika szerkesztő, költő

Városunk napsütötte dombjai, 
termékeny talaja alkalmas a 
gyümölcs- és szőlőtermelésre. 
Érd-Ófalu évszázadok óta ismert 
szőlőkultúrájáról, és ez a tele-
pülés növekedésével a távolabbi 
területeken is átterjedt.

A Pincetulajdonosokkal Érd-
Ófaluért Közhasznú Egyesület 
2003-ban azzal a céllal jött létre, 
hogy az Érd-Ófaluban található 
pincéket és présházakat megóv-
ja, rekonstrukciójukat megvaló-
sítsa. Az elmúlt években több 
tulajdonos látott neki az építke-
zésnek, a hajdani pincesor kezd 
újjáéledni.

Az egyesület szeretné bemu-
tatni és népszerűsíteni a sokak 
által még nem ismert érdi szőlő- 
és borkultúrát, a szüreti hagyo-
mányokat. A tagok e célból hív-
ták életre a szeptemberi Szüreti 
Mulatságot. Az első fesztivált 
– hosszú évek után az egyesület-
nek és néhány lelkes ófalusi fia-
talnak köszönhetően – 2007-ben 
rendezték. A látványos esemény 
immár harmadik éve bővíti Ófalu 
és Érd Megyei Jogú Város prog-
ramkínálatát: a nyár búcsúzta-
tása ma már elképzelhetetlen e 
mulatság nélkül. A szervezők 
idén is színvonalas programot 
állítottak össze, s nagy hang-
súlyt fektettek a hagyományos 
értékekre.

A szombati fesztivál déli 
harangszóval vette kezdetét. 
A népviseletbe öltözött asszo-
nyok és férfiak, lányok és legé-
nyek a Római úton, II. Lajos 
emlékművénél gyülekeztek. 
A zenés felvonulás – a nyitó-
beszédet követően – fél egy-
kor indult. Lovas kocsik, csi-
kósok, néptáncosok, zené-

szek a Pincesor–Fő utca–Felső 
utca–Művelődési Ház–Alsó 
utca–Szántó utca–Arató utca–
Minaret–Pincesor útvonalon jár-
ták a várost.

A szüreti körmenetet követően 
14 órakor a Mély utcai pinceso-
ron, Szent Donát (a szőlőskertek 
és szőlősgazdák védőszentje) 
szobránál került sor a szőlőál-
dásra. Boros Zoltán tisztelendő 
úr megáldotta a termést, az egy-
begyűltek közös Miatyánkkal 
fohászkodtak, majd kórusének 
csendült fel. Fél órával később 
hagyományőrző szőlőtaposás, 
szőlőfeldolgozás, majd must-
kóstolás következett. Bárki meg-
ízlelhette a helyben készült friss 
szőlőlevet. Délutántól az újon-
nan épülő présházaknál borkós-
toló, sütemények és bográcsban 
főtt ételek fogadták a betérő-
ket. A soron lehetőség volt bor-, 
pálinka- és sajtvásárlásra, a gyer-
mekek pedig régimódi játékok 
közül válogathattak.

Fél négytől kulturális bemuta-
tókra került sor. Horvát, szerb, 
sváb, lengyel, bolgár, valamint 
magyar néptánccsoportok, szé-
kely és német népdalkörök lép-
tek fel a pincesor nagyszínpadán. 
A Szári Német Hagyományőrző 
Táncegyüttes és az őket kísérő 
Fúvószenekar, a Polonéz 
Táncegyüttes, a Rozica és Janta 
Bolgár Táncegyüttes a kísérő 
Pravo zenekarral, a Lórévi Szerb 
Táncegyüttes, a százhalombat-
tai Ifjú Forrás Táncegyüttes, a 
Bukovinai Székely Népdalkör 
és a Rosenbrücke Német 
Nemzetiségi Énekkar vidám 
műsora megalapozta a szü-
reti bál kiváló hangulatát. 
A bemutatókra sokan kíván-
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Vidám Szüreti Mulatság
Az Érdi Napok programsorozat keretében idén har-
madik alkalommal rendeztek Szüreti Mulatságot 
Ófaluban. A fesztivált szeptember 12-én (szomba-
ton) a Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú 
Egyesület szervezte. A délután folyamán néptáncosok, 
zenekarok, kórusok szórakoztatták az összegyûlteket.
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csiak voltak, a rendezvényen 
T. Mészáros András polgármes-
ter úr is tiszteletét tette.

Az élőzenés utcabál 20 órakor 
vette kezdetét. A hajnalig tartó 
fesztivál kitűnő időben, kiváló 
hangulatban zajlott. A Szüreti 
Mulatság évről évre nagyobb 
népszerűségnek örvend. Minden 
esély megvan arra, hogy néhány 
éven belül komoly, országosan 
ismert gasztronómiai rendez-
vénnyé nője ki magát.

 Kovács RenátaA felvonulási menet körbejárta a várost

Kis kostoló az elsõ mustból

Közösen a taposás is jobban megy

A pincebejáratoknál fáradhatatlanul húzták a talpalávalót


