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MÓRI BORNAPOK

LÁTVÁNYOS BORRENDI PROGRAMZÁRÁSSAL
EZREK TAPSOLTAK A SZÜRETI FELVONULÁSON
ÉRDEMES NYOMATÉKKAL MEGJEGYEZNI, HOGY AZ IDÉN
IMMÁRON 83. ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A KEDVES
HANGULATÚ, SZÉP TÁJBA SIMULÓ KISVÁROSBAN A MÓRI
BORNAPOKAT, AMELYHEZ – A HAGYOMÁNYOKHOZ KÖTŐDVE- EBBEN AZ ESZTENDŐBEN NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC
FESZTIVÁL IS KAPCSOLÓDOTT. (A MINDÍG SOROS ESZTEN-

DŐBEN A KÍSÉRŐ PROGRAM : FÚVÓS ZENEKAROK NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA.) A TÖBB NAPOS PROGRAMSOROZAT
ZÁRÓAKKORDJA AZ A LÁTVÁNYOS SZÜRETI FELVONULÁS
VOLT, AMELYEN A BRINDISI SZENT LŐRINC BORREND AVATOTT INVITÁLÁSÁRA FELSORAKOZOTT MINTEGY 30 BORREND KÉPVISELŐJE IS MEGJELENT.

Ú

gy alakult, az idők konok múlása közepette, hogy a móri
borrendi találkozó szinte kivétel nélkül mindig sikerrel
zárul, mert lankadatlan az érdeklődés
a mozgalmon belül az egyes rendek részéről. Gábor Csaba nagymester ezért
is köszöntötte talán még a megszokottól is nagyobb örömmel és őszinte
lelkesedéssel a megjelenteket a város művelődési házában. A vendégek
fogadása önmagában is lélekemelő,
hiszen az ország különböző pontjairól ide érkező társ borrendi tagok jó
ismerősként, barátként fognak kezet
vagy ölelik meg egymást. Ilyenkor nem
túlzás, sőt helyénvaló nem leplezett
elérzékenyültséggel azt megjegyezni,
hogy a borrendi mozgalom felfogható
egy hatalmas, több ezres tagot számláló családnak is! A beérkezés perceiben
Koczor Kálmán a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke maga
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sem tudta, milyen jelzőkkel illesse ezt a
nagy érdeklődést. Tudniillik – fogalmazott
– az ominózus hétvégén – október 7-én és
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8-án – az ország különböző pontjain
négy nagyszabású borrendi esemény
zajlott, kisebb léptékűek pedig szám
szerint további 20 településen, városban. Ilyenkor mutatkozik meg, hogy
egy országos civil szerveződés milyen
erőt képes felvonultatni, mert szinte
ezerfelé kellene „szakadnia”. Ez sikerült
is, hiszen Balatonfüreden, Budapesten,
a Budai Várban, Villányban és Tokajban
is rangos programokra invitálták a tagságot.
Mégis maradjunk a móri helyszínen, ahol a hagyományoknak megfelelően ebben az esztendőben is felvonult a nagyszínpadra a már említett 30
borrend zászlója és annak vívője, hogy
megfelelő méltóságot, ünnepélyességet adjon az avatási ceremóniának.
Az idén tiszteletbeli tagnak avatták fel
Tálos Tamásné Katikát (a sajnálatos módon két esztendeje elhunyt előd nagymester, Tálos Tamás özvegyét), valamint ifjabb
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Tálos Attilát, rendes tagként/ Ő a
nagymester unokája/. Ez utóbbi
számára a tagfelvétel csak akkor
következhetett be sikeresen, ha
teljesíti az elméleti és gyakorlati
próbákat. Nos, ilyen névvel és felkészültséggel ez nem jelenthetett
gondot a fiatalember számára, így
a közönség tapsától, a borrendek
zászlórúdjainak
színpad padozatát érő kopogásától kísérten
ünnepélyesen is felavatták a rend
sorába.
A díszmenet ünnepi ebédre
történő elvonulása után kértünk
rövid összefoglalót a város alpolgármesterétől, Czaches Gábortól
, elsősorban arra is figyelemmel, hogy minek köszönhető a Móri Bornapok országos
kisugárzása és vonzása?
– Úgy gondolom a hagyomány, hiszen
a mindenkori városgazdáknak és szervezőknek az elmúlt több mint 8 évtized során sikerült kialakítani egy olyan komplex,
több napra szóló programsorozatot, amely
több generáció számára is emlékezetes
élményekkel szolgálhat. Az Ezerjó hazájában, itt Móron becsületes, szorgalmas, a
borászati hagyományokat ápoló és folytató polgárok élnek. Így, mint házigazdák is
meg tudják mutatni vendégszeretetüket, a
Szüreti Felvonulás pedig a maga sokszínűségével, szabadtéri szinpadiasságával igazi
szórakoztató látványosság! Ez alkalommal
bemutatkozhatnak különböző hagyományőrző csoportjaink, egyesületeink, a
felvonulók élén pedig – nagy örömünkre
– mindig ott lépkednek a helyi borrendünk
tagjai és a szép számmal városunkba érkező társ borrendek képviselői. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szórakoztatás
és kulturális programok felsorakoztatása
mellett, mint kiemelkedő rangban lévő
boros város is bemutatkozik Mór. Ilyenkor
szervezzük meg a szokásos, fesztiválunk-

hoz kapcsolódó borversenyt, ahol a helyi
boros gazdák, pincészetek mutathatják
meg milyen produktummal szeretnék
meghódítani a hozzájuk betérő kedves
vendégeket, borszerető turistákat.
Való igaz, a délutáni szüreti felvonulást
több ezren kísérték figyelemmel, megtapsolva az ország különböző pontjairól
érkezett borrendeket, a lovascsoportokat
és bandériumokat, a néptáncosokat, mindenkit, aki e csodálatos forgatag részese
lehetett.
Gábor Csaba nagymester zárásképpen
a Minőségi Borok Ételek – asztali örömök
magazin számára a következő összefoglaló
mondatokkal szolgált:
„Móron a bor mellé mindig is társult
az őszinte vendégszeretet. Sokan úgy vagyunk ezzel, hogy ilyenkor kicsit erőt is
merítünk ebből egy esztendőre a továbbfolytatáshoz. A Brindisi Szent Lőrinc Borrend tagsága lankadatlan igyekezettel készül ezekre a napokra, mert tagságunk egy
részérnek a borverseny zsűrijében is helyt
kell állnia, a borrendi találkozó megszervezése pedig nemes szép igyekezet mindan�nyiunk részéről.
MBÉ tudósítás
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