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Több százan látogattak ki 
múlt szombaton Óvárosba, a 
Kastély-dombon megrendezett 
hagyományos nyári piknikre. 
A helyszínnél és az időjárásnál 
kívánni sem lehetett volna job-
bat. A pincesortól nem messze 
a látvány, túlzás nélkül mond-
hatjuk, hogy egyedülálló: szinte 
az egész város az ember szeme 
elé tárult.

Sokan kaptak kedvet a sza-
badtéri főzéshez és ragadtak 
fakanalat. Legalább egy tucat 
egyesület, közösség állított sát-
rat a város fölé magasodó dom-
bon. A délutáni órákban már 
javában rotyogott a babgulyás 
és a többi finomság a bográ-
csokban. A szállongó illatok 
már messziről ide csalogatták 
az érkezőket.

A nagycsaládosok egyesülete 

ez alkalommal sem hagyta ki 
a rendezvényt, ahogy a hor-
gászegyesület is hamar feltette 
főni szokásos halászlevét. Míg a 
nagyok finomabbnál finomabb 
ételeket varázsoltak, vagy éppen 
egy pohár bor mellett beszélték 
meg a város ügyes-bajos dolgait, 
a kicsik szaladgáltak, játszottak 
a jó levegőn.

Az idei piknik mûsorában 
táncprodukciók kaptak főszere-
pet, de zenei élményekben sem 
volt hiány. A megjelentek élvez-
hették a Planet Dance produkci-
óját, a mindig szeretettel foga-
dott Érdi Csengettyûsök fellépé-
sét, valamint a Lukin Fúvósok 
egyedi hangzásvilágát. A Krav-
Maga-Global  csoport önvédel-
mi bemutatója mellett a színpa-
di látvány és a mozgás kedvelői 
örülhettek az érdi Prímatorna 

klub, a Bonton Tsa, a J.P Dance 
Company, a Fashion Dance 
Show és a Frutti Tse bemuta-
tójának.

Aki pedig a nagy nyári meleg-

ben egy kis hidegre vágyott, 
rövid pincejárás keretében 
lehûthette magát. Elkelt a puló-
ver a Szapáry pincerendszer 11-
12 Celsius fokos járataiban, ahol 
Dávid István alkalmi idegenveze-
tő kalauzolta az érdeklődőket.

– Ahol most állunk, egy 
középkori pincerész. A török 
időkben elődeink láncra verve 
raboskodtak itt – mondta Dávid 
István, de hozzátette azt is: a 
járatok egy része azóta már 
beomlott.

A bográcsban főtt finomságok 
igencsak próbára tették a zsûri 
ízlelőszerveit. Szoros verseny-
ben végül a Fidesz Nyugdíjas 
tagozata győzte meg leginkább 
az ítészeket. A verseny után ter-
mészetesen senki sem maradt 
éhen, jutott bőven mindenkinek 
a finom ételekből.

Lapunknak Hudák Mihály, 
a pincetulajdonosok egyesüle-
tének elnöke mesélt a piknik 
hagyományáról.

– Mát több mint húszéves 
ez a rendezvény. Annak idején 
civil kezdeményezésként indult 
a téglagyár bányájában. A Szent 
Mihály Alapítvány rendezésében 
zajlott hosszú-hosszú évekig, 
majd mi, a pincetulajdonosok 
egyesülete is bekapcsolódtunk 
társszervezőként. Már legalább 
hat-nyolc éve részesei vagyunk 
ennek a barátságos program-
nak, és második éve, hogy mi 
magunk rendezzük. Idén városi 
rendezvénnyé nyilvánították, 
ami nagyon nagy szó. Kicsit 
azért keveslem az itt megjelent, 
alig több mint egy tucatnyi szer-
vezetet az Érden bejegyzett 258 
egyesülethez képest – fejtette ki 
az elnök.

Az estét hagyományos tûz-
gyújtással, a Kastély-domb szé-
lén felállított farakás meggyújtá-
sával fejezték be.

– Az év legrövidebb éjsza-
káján a napfordulót ünnepel-
jük. A tûz hozzátartozik a Szent 
Iván-éjhez, ősi hagyomány 
– mondta Hudák Mihály.

 Kovács Renáta

Bográcsban fõtt ételek, táncprodukciók és tûzgyújtás

Piknik Szent Iván napján
Közös baráti fõzésre és egy kis beszélgetésre invitálta az érdi társaságokat és 
családokat a pincetulajdonosok egyesülete. A jókedvû találkozóra esti tûzgyújtás 
tette fel a koronát.

A főzőverseny eredményei:
1.   Fidesz Nyugdíjas tagozat (vegyes süteményes tál) 

díja: Tenerifei utazás
2.   Fidesz Zöld tagozat (sertéspörkölt, burgonya) 

díja: Suzuki autóház által kiadott ingyenes autóátvizsgálás, Prímatorna bérlet
3.   Prímatorna klub, Érd (babgulyás) 

díja: Suzuki autóház által kibocsájtott ingyenes autóátvizsgálás, Lilla Fitt stúdió 
ajándékai

4.   Hamzsabégi Tütükék (zúzapörkölt, galuska) 
díja: Suzuki autóház által kibocsájtott ingyenes autóátvizsgálás

5.   Érdi Horgászegyesület (halászlé) 
díja: Martonosi Tamás aranyérmes borai 
Sólyom Team kerékpáros kulacs

6.   Érdi Vöröskereszt (zöldbabgulyás) 
díja: Érdi Horgászegyesület által felajánlott halas dísztárgy

Az egész domboldalt betöltötték az érdeklõdõk
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Fõzés végén már csak a kóstolás marad 
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A legkülönbözõbb táncstílusok 
képviseltették magukat
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Sokan voltak kíváncsiak a pincerendszerre

Mosolyt csalt az arcokra a legkisebbek tánca
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A közönség birtokba vette a területet
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Több szervezet és egyesület saját sátrat állított
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helyi társadalom
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