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A IV.  Szőlővirágünnep  és 
Nemzetiségi  Találkozó  sok, 
legalább  háromezer  embert 
vonzott  Ófaluba,  a  pincesor-
ra.  Jöttek  a  környék  települé-
seiből,  a  fővárosból,  sőt,  még 
Lengyelországból  is  népvise-
letbe  öltözve,  szervezetten, 
busszal,  autóval.  Kora  délután 
a Termál Hotel Liget előtt  talál-
koztak  az  érdi  nemzetiségiek: 
horvátok,  németek,  szerbek, 
bolgárok,  ruszinok,  lengyelek, 
szlovákok,  székelyek  –  hiány-
zott a görög és a cigány kisebb-
ség.  Szép  lassan,  dal-
lal,  tánccal,  gyönyörû 
ruhákban  vonultak  fel 
a  pincesorra  a  Lórévi 
Selo  zenekar  kíséreté-
vel,  s  persze  az  érdek-
lődő nézelődőkkel, akik 
inkább „odafent” aktivi-
zálták magukat a finom 
étkek  és  italok  hatásá-
ra.  Előbb  azonban  egy 
áldáson  vehettek  részt; 
Erdélyi Takács István 
református  lelkész, 
Boros Zoltán  katolikus 
plébános  és  Dalibor 
Milenkovics atya külön-
külön  megáldotta  a 
szőlőhegyet  és  a  nem-
zetiségieket,  de  jutott 
belőle másoknak is…

–  Nagyon  fontos  ünnep  ez 
nekünk – fogadott Hudák Mihály 
és felesége, Ágnes főszervezők, 
neves  borászok,  akik  fáradha-
tatlanul  rótták  a  „kilométere-
ket” a pincesoron kora reggeltől 
késő estig. 

–  Pünkösd  az  újjászületés 
ünnepe,  és  most  azt  is  ünne-
peljük,  hogy  nem  fagyott  el  a 
szőlővirág, azaz: lesz termés. 

Hogy milyen, ez majd ősszel 
kiderül.  Mindenesetre  tánco-
sokból  „bő  termés”  volt,  csak-
nem  négyszázan  léptek  fel  az 
alkalmi színpadon, nemzetiségi 
színekben.  Olyan  nagy  volt  a 
rendezvény  iránt  az  érdeklő-
dés,  hogy  a  kisebbségi  önkor-
mányzatok  a  tervezettnél  több 
néptánccsoportot indítottak, így 
kora délutántól késő estig jutott 
a  hangulatos  programokból. 
A legvégére  pedig  jött  a  csatta-
nó,  az  érdi  Pincetulajdonosok 
Magtár  Néptánccsoportja, 
amelyben  a  főszervező  Hudák 

Ágnes is lelkesen ropta. Könnyû 
volt neki, már be volt melegítve 
a  lába…  Kissné Szabó Eszter 
mesélte  a  „magtárból”:  két 
hónap alatt gyakorolták be auto-
didakta módon a koreográfiát. 

Aki nem jutott fel a színpadra, 
utcabálon  rophatta  profi  tánco-
sok segítségével. A megfáradtak 
pedig minden pincébe betérhet-
tek, ahol főztek „rájuk”, kóstol-
hatták  a  nemzetiségi  finomsá-
gokat és a helyi borokat. 

T. Mészáros András  pol-
gármester  is  feltûnt  a  pince-

soron  és  egy-egy  pincébe  is 
bekukkantott.  A horvátoknál 
például  szármát,  azaz  töltött-
káposztát  kóstolhatott.  Piszák 
Klári segítőivel 945 (!) darabot 
főzött ki négy fazékban! Estére 
mind elfogyott, pedig a kedves 
szomszéd,  a  szerb  származá-
sú Garabics Andrea  – aki ezen 
a  napon  ünnepelte  születés-
napját  –  és  hentes  férje  több 
tállal  hozott  ófalusi  hentesüz-
letükből  kolbászt,  szalámit  és 
szalonnát.  Ezek  is  pillanatok 
alatt  eltûntek.  Az  érdeklődő-
nézelődők tehát jól jártak ezen 
a  napon,  mert  kaptak  remek 
mûsort  egész  délután,  jóked-
vet,  vidámságot  és  az  ételért, 
italért se kellett a pénztárcájuk-
ba nyúlniuk. 

Kitettek magukért az érd-ófa-
lusiak, a pincetulajdonosok és az 
önkormányzat(ok).  Virágozzék 
nekik szépen a szőlő, legyen bő 
termésük,  megdolgoztak,  meg-
dolgoznak az új borért!

  Temesi László

Felvonulás, áldás, tánc, barátkozás, jókedv 

Nemzetiségiek találkozója  
a szõlõvirágünnepen
Ez a színes rendezvény nemcsak a szõlõvirág, az érdi 
nemzetiségiek ünnepe is. Ritkán találkozhatnak így 
együtt, ahogy a hétvégén, megmutatva mit tudnak, 
hogyan élnek, fõznek, táncolnak. 

helyi társadalom
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