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A régi  hagyományok  ismét  fel‑
elevenedtek Ófaluban: a helyiek 
népi  gúnyát  öltöttek,  bogrács‑
ban  főzték  az  ősi  ételeket,  és 
vidám énekekkel ünnepelték az 
őszi betakarítást. Az V.  Szüreti 
Mulatság  és  Kézmûves  Vásár 
kulturális  és  gasztronómiai 
sokszínûsége  rengeteg  érdeklő‑
dőt vonzott.
Szeptember  10‑e  a  hagyomá‑

nyok  jegyében  telt. Elkészültek 
a hajfonatok, helyükre kerültek 
a  pántlikák,  összegyûlt  a  falu 
apraja‑nagyja, és útjára indult a 
szüreti felvonulás: a népviselet‑
be öltözött leányok és legények 
lovas  kocsikkal  járták  a  város 
utcáit.
A pincesoron  már  kora  dél‑

előtt  égett  a  tûz  a  bográcsok 
alatt.  Kirakodóvásár  színes  for‑

gataga csalogatta a nézelődőket, 
akik  a  bejáratnál  a  rendezvény 
logójával  ellátott  borospoha‑
rat  és  hozzá  tartozó,  nyakba 
akasztható  táskát  is vásárolhat‑
tak.  A vendégek  érdeklődve, 
szőlőfürttel  a  kezükben  baran‑
golták be a fesztivál területét.
Délután a korábban leszedett 

hazai szőlőt Szent Donát (a sző‑
lősgazdák  és  szőlőkertek  védő‑
szentje)  szobránál  egy  hatal‑
mas hordóba rakták. Miután az 
utolsó szem is a helyére került, 
Boros Zoltán  római  katolikus 
plébános  áldotta  meg  a  gyü‑
mölcsöt.
A szőlőt  hagyományos  mód‑

szerekkel  dolgozták  fel.  Helyi 
asszonyok,  lányok  vidáman, 
egymásba  karolva  taposták  a 
gondosan  válogatott  fürtös 

gyümölcsöt.  A frissen  pré‑
selt  mustot  természetesen  a 
vendégek  kóstolhatták  meg 
először.  Mindehhez  a  muzsi‑
kát  a  Lukin  László  Alapfokú 
Mûvészetoktatási  Intézmény 
fúvószenekara biztosította.
A jól  végzett  munka  után  a 

látogatók  vidám  folklórmûsor 
mellett  fogyaszthatták el a szü‑
reti vacsorát. A pincék előtt helyi 
borászok  kínálták  portékájukat 
–  egy  deci  bort  100  forintért. 
A hegy  levének  kedvelői  nem 
tudtak ellenállni a finomabbnál 
finomabb  italoknak,  ahogyan a 
helyben  főtt  gulyáslevesnek  és 
a sült kolbásznak – csakis ropo‑
gós héjú, friss kenyérrel – sem.
A betérők  nagy  lelkesedéssel 

vásároltak  igazi  ínyencfalatnak 
számító  különlegességeket. 
Sokan  megkóstolták  Zsuzsa 
asszony  füstölt  parenyica  sajt‑
ját.  Jól  fogyott  a  zakuszkás 
(zöldségkrémes)  kenyér  is. 
A gyerekek  körében  a  gőzölgő, 
cukormázas  kürtőskalács  ara‑
tott nagy siket.
A délután folyamán kulturális 

mûsorok  váltották  egymást  a 
színpadon. A hangulatot a Bara 
zenekar  alapozta  meg,  később 
környékbeli  néptáncegyüt‑
tesek  ropták.  A mulatságot  a 
Borvirág együttes vidám szüreti 
mûsora  tette  felejthetetlenné. 
A zenészek  bordalokkal  szóra‑
koztatták a közönséget,  többen 
táncra perdültek az ismerős dal‑
lamok hallatán.
A fesztivál üde színfoltja volt a 

szépségmustra, amelyet a mulat‑
ságon részt vevő hölgyek számá‑
ra hirdettek meg. Bárki  leadhat‑
ta  voksát  kedvencére. A 2011‑es 
Szüret  szépe  címet  végül  egy 
sóskúti szépség nyerte el.
A tömeg  hömpölygött  a 

római  köves  úton  egész  nap. 
A program végén megannyi fes‑
tett  arcú  gyermek  távozott  elé‑

gedetten,  kezében  valamilyen 
kézmûves alkotással. Nagy volt 
a vigadalom az élőzenés utcabá‑
lon, hajnalig szólt a nóta.

Hudák Mihály,  az  Érdi 
Pincetulajdonosok  Egyesü‑
letének  elnöke  lapunknak 
elmondta:  a  szüreti  mulatság 
célja  a  közösségépítés  és  a 
hagyományőrzés. 
– A bor mellett a népi szoká‑

sokat,  a  népzenét,  a  néptáncot 
is  igyekszik  népszerűsíteni  az 
egyesület.  Szőlőfeldolgozásnál 
sem a modern technológiát foly‑
tatjuk, hanem a hagyományost, 
ami  igen  jó  minőségû  borokat 
eredményez  –  fogalmazott  az 
elnök,  hozzátéve:  az  egyesület 
munkájának és a szüreti mulat‑
ságnak  köszönhetően  egyre 
többen  ismerkednek  meg  az 
érdi borral.
–  Az  összes  érdi  megmoz‑

duláson  ott  van  az  érdi  bor, 
de  főleg  a  mi  két  nagy  ren‑
dezvényünkön,  a  Szőlővirág 
ünnepen,  tavasszal  és  az  őszi 
szüreti  mulatságon  szerepel  a 
teljes  paletta.  Negyvennyolc 
pince  van  ezen  a  soron,  ám 
összességében  300  fölött  van 
a  pincék  száma  Érd‑Ófaluban 
– több pincesor beépült, és ma a 
házak  mögött  van.  Mindennap 
estefelé vannak nyitva a pincék. 
Lehetetlen idejönni hat óra után 
úgy,  hogy  egyet  se  találjon  az 
ember  –  hangsúlyozta  Hudák 
Mihály.
Ez alkalommal azonban nem 

csak egy napig  tartott  a  szüreti 
fesztivál.  Szeptember 10.  és  17. 
között  délután  1  órától  este  8‑
ig  nyitott  pinceajtókkal  várják 
a  borra  szomjazókat.  Aki  még 
nem  kóstolta  az  érdi  bort,  ezt 
a  hiányosságot  mindenképpen 
célszerû  pótolnia,  és  mihama‑
rabb  ismerkedjen  meg  a  helyi 
italokkal. Érdemes.
  Kovács Renáta

Szüreti mulatság és kézmûvesvásár 

Zenebona és dínomdánom  

a pincesoron
Must- és borkóstolás, kézmûvesvásár, bográcsban 
fõtt gulyás és sült kolbász – egy hamisítatlan szüreti 
mulatság receptje.

Helyi lányok, asszonyok taposták a szõlõt
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A Borvirág zenekar szolgáltatta a stílusos talpalávalót

Kolbász, mustár és kenyér szolgált alapozásul az innivalókhoz

A kislányok kedvencei – babák népviseletben

Mézkülönlegességeket is vásárolhattak az arra járók


