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Mindeközben a borverseny 
már javában zajlott odabent. 
Leplezett izgalommal figyelte 
a félreeső padón három „ érde-
kelt " mórahalmi gazda, Tóth 
Sándor, Rózsa István és Szél 
Áron, miként folyik a szigorú 
szakmai ér tékelés . Mondta 
egyikük, „most van soron az 
enyim, mert már a színéről is 
megismerem". Pedig még az 
illata milyen lehet, tette hozzá 
a másik. Nem virág az, kós-
tolni köll - tette hozzá társul a 
harmadik. 

A Szent Vince borrend ver-
senybizottsági tagjai termé-
szetesen mindent vizsgáltak 
ezen tényezők közül és még 
azon túl is. Szép számmal ösz-
szegyűltek borminták, Móra-
halomról, Pusztamérgesről , 
Csongrádról, Vásárhely kör-
nyékéről. Szám szerint 25 bort 
neveztek kis- és nagytermelők 
a versenyre. A színvonalas 
népművészeti műsor ' fé l ide-
jében hirdettek eredményt a 
jóféle nedűk versengésében. 
Ezek szerint a negyedszáz bor-
mintából 9 kapott arany minő-
sítést, 10 pedig ezüst fokoza-
tot. Álljon itt aranyérmes bor-
termelőként Szűcs Illés hely-
beli és Farkas István puszta-
mérgesi gazda neve. A leg-
csi l logóbb elismerést kapta 
még több boráért a Sóshalmi 
Bor kft, a mórahalmi Homok-
kultúra szakszöve tkeze t , a 
pusztamérgesi pince kft, a Dél-
alföldi Pincegazdaság csong-
rádi pincészete. Nem kevésbé 
ízletes zamatos lehet az ezüst 
fokozatot nyert bor, Loksai Fe-
renc, Szél Áron és Tóth Sándor 
mórahalmi termelők pincéjé-
ből. 

Szőlőtermesztésre buzdítot-
ta az eredményhirdetésen a 
mórahalmiakat a Szent Vince 
Borrend főborásza, s hogy a 
boraikat saját címkézéssel, ter-
mőhelyi feltüntetéssel bátran 
forgalmazzák is. A borbírálatot 
és buzdítót követően a remek 
műsor után az esti fő napirend-
re invitálás következett. Amit a 
Héra zenekar és a Bambino 
Band muzsikájára számosan 
megfogadtak. Ugyanígy persze 
jónéhányan nem, s inkább 
hazatértek, vagy otthon marad-
tak. Az ő bajuk. 

Becsei Péter 
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okáig beszédtéma lesz még a szeptember 14-i tiltakozó 
nagygyűlés a Parlament előtt. Aki személyesen is 

meggyőződött arról, hogy milyen hatalmas tömeg (1947. 
óta nem volt rá példa) gyűlt össze az ország minden tájá-
ról, az bizony csak kapkodta a fejét. Ilyen méltóságtelje-
sen, szolidan tömeg ritkán viselkedik. 

Lehet persze elemezni az esetet, hiszen még csak bekia-
bálások sem hallatszottak. Ilyen béketűrő, jámbor népség 
minek tesz meg ekkora utat? Annyi ideje van? Vagy va-
lóban csak kirándulni akart, összekötni a kellemest a 
hasznossal? Délelőtt tüntet egyet, délután meg szórakozik 
a BNV-n? 

Egyesek azon is megütköztek, hogy milyen szervezett 
erő ez, hiszen még csak provokálni sem leheteti. Az a né-
hány bőrfejű, akit nem véletlenül küldtek oda, még csak 
meg se nyikkant. 

Mások azon csodálkoztak, hogy nem mezítláb és ron-
gyosan érkeztek a Parlament elé, inkább jól öltözötten. És 
azon is, senkit sem kellett a kijózanítóba vinni, bár ha erre 
sor került volna, a súlyos eseteket tekintve, lehet, hogy ép-
pen nem a térről került volna delikvens. 

Egy tény viszont igazi megdöbbenést keltett, bár tö-
kéletesen jellemzi a mai közállapotokat és viszonyokat. 
Nevezetesen: az FM épülete elé (is) olyan tömeg zsúfoló-
dott, hogy élő bojkottként titulálták a leleményes újság-
írók. Hogy azután félt-e a magasságos minisztérium 
azoktól, akiknek éppen az érdekeit képviseli, s akikre 
hivatkozva dolgoznak ott nem kevesen, az nem derült ki, 
de a hatalmas, erős tölgyfakapukat becsukatta. Lélek se 
be, se ki! 

Z a tény, amely elgondolkodtat. Ugyanis tudok, is-
merek olyan jelentős politikust, az agrárérdekeket 

valóban képviselő országgyűlési képviselőt, aki erre azt 
válaszolta: én kinyittattam volna, sarkig kitártam volna 
azokat a kapukat. 

Úgy sejtem, neki van (lesz) igaza. 

I s . Luc LÁ.C1 Ix^t-C 

Fortuna Panzió 
Újszegeden, a Termál fürdó közelében 

kétágyas szobák zuhanyzóval, telefonnal., 
Minibár, színes tévé, faxszolgáltatás. 

Szeged, Pécskai u. 8 . 
Telefax: 6 2 4 3 1 - 5 8 5 . 

• Mórahalmi vigasság 

Borivóknak való 
Gondol tak egy nagyot a 

közeli borvidékek egyikén, 
Mórahalmon, s úgy döntöttek: 
hagyományok folytatásával és 
újak teremtésével megpróbál-
ják fékezni az alkoholizmust. 
Nem más az ehhez szolgáló 
eszköz, mint maga a bor. A 
szombaton tartott szüreti mu-
latság és borverseny délutánján 
mondta éppen a döntnök Szent 
Vince Borrend főborásza, Gé-
czi Lajos: a kultúráit és ebből 
eredően természetesen mérsék-
letes borfogyasztás bizonnyal 

'segítene az alkoholizmus visz-
szaszorttásában. Meg kellene 
próbálni. Nyilván az égetett 
szeszfé lék nagy barátai és 
nagybani fogyasztói sorsán 
jókorát változtatna az említett 
ötlet. 

So r rend jében haladva, a 
mostanra színvonalasan újra-
éledt szüreti mulatság napján 
számos vonzó és lá tványos 
program fogadta a mórahal-
miakat és a városkába érkezett 
vendégeket. Az érdeklődés a 
magyarázata, hogy az önkor-
mányzat anyagiakban áldozott 
si gondosan összeállított szüret-
napi programra, a Dél magyar-
ország Kft. pedig csakúgy ma-
gáénak érezte és támogatta a 
Bounty szórakoztató központ-

ban rendezett bor-vigalmat. 
Már reggeltől árulták az ajtó-
ban a helybéli palackozott és 
kannás nedűt, a Mórahalmi raj-
nai rizlinget. Az árus ifjú hölgy 
meg is jegyezte: le ne marad-
jon a rajnai megnevezés mellől 
a helynév, ha már emlegetem. 
Nem maradt le, miként a sok-
féle szép terménnyel rendezett 
kiállítás sem hiányzott az ün-
nepi látnivalók közül. Mellet-
tük az immáron visszatérő ven-
dégekként pompáztak a hely-
beli nyugdíjasklubbal kapcso-
latot tartó mezőkövesdi ma-
tyók, illően díszes népviselet-

ben. Ugyanígy járult a valójá-
ban népbkötődésű ünnep szép-
ségeihez a madarasi asszony-
kórus változatos öltözéke, az 
üllési néptáncosok sereglete, 
vagy a mórahalmi hagyo-
mányőrzők vidám társasága. 

Látványban e lsőként a 
szüreti színpompás fölvonulás 
je lentet t kivételes alkalmat 
Mórahalmon: végigjárt az ut-
cán a csorvási majorettek pazar 
kü lön í tménye , mögöt tük a 
többi népművészeti vendég-
csoport, a helybeliek sereglete. 
Ki lóháton, ki kocsin, mások 
táncoslábú gyalogmenetben. 

Fotó: Somogyi Károlyné 

• Király az elnök 
Egyesültek 
a szociáldemokraták 

Miután szombaton a Füg-
getlen Szociáldemokrata Párt, 
a Magyaroszági Szociá lde-
mokrata Párt és a Szociálde-
mokrata Néppárt külön-külön 
is deklarálta egyesülési szándé-
kát, vasárnap reggel a Villányi 
úti konferenciateremben egye-
sülési kongresszust tartottak a 
három párt mintegy 715 kül-
döttének részvételével. Meg-
nyitót Bölcsföldi Antal, az 
MSZDP örökös tiszteletbeli 
elnöke mondott. Azt hangsú-
lyozta: a közeledő választási 
kampány során óvakodni kell a 
szélsőségektől, és az egysze-
mélyi propagandától. Kifejtette 
azt a véleményét, hogy az új 
pártnak az ország minden kör-
zetében jelöltet kell állítania, 
de ha a válasz tásokon nem 
szerepelnének s ikeresen, a 
pártnak akkor sem szabad 
megszűnnie. 

A jelenlevők ezt követően 
elsöprő szavazati többséggel 
határoztak a három párt egye-
süléséről. Az egyesülést ki-
mondó nyilatkozat leszögezi: 
az új párt az MSZDP jogfoly-
tonosságának figyelmebevé-
telével, teljes vagyoni és szer-
vezeti egyesüléssel jön létre, 
célja pedig, hogy a szociál-
demeokrácia visszanyerje pol-
gári elismertségét. Az új párt 
neve: Magyarországi Szociál-
demokrata Párt, szimbóluma 
pedig a vörös rózsát tartó kéz. 

A gyűlésen megválasztották 
az MSZDP 25 tagú vezetősé-
gét. Tagja i közül 17-et az 
MSZDP, 6-ot az SZDNP és 
kettőt az FSZDP delegált. 

Késő este az egyesült szo-
ciáldemokrata párt elnökévé 
Király Zoltánt választották. 

• Időközi választást tartottak 
tegnap Szegeden, a 8. számú 
választási kerületben. Ha még 
emlékeznek rá olvasóink: két 
héttel ezelőtt az első forduló 
nem hozott eredményt, ugyanis 
nem voksoltak annyian, mint 
kellett volna. A választópol-
gároknak mindössze 14 száza-
léka nyilvánított véleményt. A 
második fordulóban elegendő 
volt a szavazatok többségét 
megszerezni ahhoz, hogy a 
jelölt városatya lehessen. 

Hajszálnyival nagyobb akti-
vi tás j e l l emez te a tegnapi 
„rájátszást". A polgárok a ko-
rai órákban, illetve késő dél-
után keresték fel a szavazó 
helyiségeket. Az értékeléskor 
csupán egy érvénytelen cédulát 
találtak. 

Összesen 712-en járultak az 
urnához, ez a 4617 választásra 
jogosu l t 15,2 százaléka -
tájékoztatott bennünket Eszik 
Imre, a választási bizottság 

• (Folytatás az 1. oldalról.) 
A munkálatot a Bartók mű-

velődési központ munkatársai 
vezet ték, merthogy idén is 
részt vállaltak a búcsúból. 

Hogy mit keres egy kultu-
rális intézmény a búcsún? Hát 
pénzt azt keveset. Ő az egyet-
len, aki ingyen adja a porté-
káját. A műsorokra idén is két-
szer annyit költött a Bartók, 
mint amennyit a helypénzekból 
befolyt összegből az önkor-
mányzattól kapott. Ez termé-
szetes, ugyanakkor üdvözlendő 
a t isztességes osztozkodás . 

elnöke. Névsor szerint haladva 
a je löl tek által megszerzet t 
szavazatok: Csillag Attila 
(független) 45, Gyémánt Imre 
(MSZP) 232, dr. Halasi Szil-

Sokkal inkább színpat ikus , 
mint a néhány évvel ezelőtti 
huzakodás a kérdés fölött: kié 
is legyen a tápai búcsú bevé-
tele? Hát persze hogy mind-
azoké akik valamit letettek a 
vásárpultra. A néző, a járókelő 
járt a legjobban. Ha üres zseb-
bel ruccant is ki a búcsúba, a 
téren felállított színpadon zajó 
műsorokat megnézhette. Nem 
kértek tőle belépődíjat. A kecs-

veszter (SZDNP) 60, dr. Ma-
rosi Mihályné (Munkáspárt) 
52, dr. Molnár Gyula (Zöld 
Párt) 82, Sebestyén István 
(független) 8, Takács Mária 

keméti Maskara együttes gó-
lyalábon táncoló szereplője el-
lenszolgéltatás nélkül forgatta 
meg a magasban a hozzá fel-
csimpaszkodó apróembereket, 
a Fáma névre hallgató szegedi 
rockegyüttest is bárki meghall-
gathatta, anélkül, hogy jegyet 
váltott volna a koncertre. Igaz, 
hogy a Pörbölyről, Isaszegről, 
Makóról, Martonosról, Méh-
kerékről érkezett népi együtte-

dr. (KDNP-MDF) 180, dr. Vár-
nai Ernő (FIDESZ-SZDSZ) 52. 

Miként az első fordulóban, a 
tegnapiban is Gyémánt Imre, 
az MSZP jelöltje kapta a leg-
több szavazatot, így tegnaptól 
a szegedi önkormányzat kép-
viselő testületében, a közgyű-
lésben három szocialista város-
atya foglal helyet. 

F. S. 

seket a mostoha időjárás be-
szorította a művelődési házba, 
de a szereplók nem jöttek za-
varba. Fellépés helyett közös, 
nagy táncházzal örvendeztették 
meg a résztvevőket. Ha a nagy-
terem oldalát kirúgták volna, 
talán hamarabb kapott volna 
támogatást a ház a régen ter-
vezett felújítására. 

( p a c s i k a ) 

Kisgazda-kiegyezés 
Debrecenben a hétvégén tudósítójával Cseh Sándor, a 

megalakult a Kiegyezés Füg- p á r t o r s z á g o s i n t é z 6 bizottsá-
getlen Kisgazda-, Földmunkás-
és Polgári Párt (KFKGP) - S á n a k e l n ö k e é s S z a b ó S á n d o r 

közölte vasárnap az MTI helyi fótitkár. 

Búcsú volt Tápén 


