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Korszakos
SZIGILLUM

ESZTENDŐS  
A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK 

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

3

IGAZ HÉTKÖZNAPRA, KEDDRE ESETT  AZ ÜNNEPI 
GÁLA RENDEZVÉNY, AMELYET A MAGYARORSZÁ-
GI BORRENDEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 30. 
ÉVFORDULÓJÁRA SZERVEZETT MEG A TÖBB MINT 
ÖTEZER RENDES ÉS TISZTELETBELI TAGGAL REN-
DELKEZŐ CIVIL SZERVEZET. ÁM STÍLUSOSAN VINCE 
NAPRA SIKERÜLT IDŐZÍTENI EZT A NAGYSZABÁSÚ 
TALÁLKOZÓT, RÁADÁSUL EZ A NAPOT EGYBEN A 
MAGYAR KULTÚRA NAPJAKÉNT IS JEGYZIK.

Így aztán kulturáltan, 
megfelelő egymás irán-
ti tisztelettel és az eltelt 

három évtized felhalmozott 
értékrendjeivel felvértezetten 
telhettek el  az ünnepi  órák. 
A számok nyelvére lefordítva 
önmagában is korszakosnak 
mondható ez a találkozó: a 
rendezvényen 210 fő vett 
részt, 45 magyarországi és 8 
határon túli magyar borrend 
képviseletében. Az Anna 
Grand Hotel Dísztermében, 
annak színpadán egyedülálló látvány fogadta a megjelente-
ket: farönkökbe helyezett borrendi zászlók ezerféle színben és 
formában hirdették a borrendiség nagyszerűségét! Egy nemes  
sereglet   emlékezetes vizuális üzenete!

Valóban jöttek az ország minden szegletéből, de határain-
kon túlról, a regisztráció nyomán a szervezők örömmel állapí-
tották meg: hiányzó nem volt! Illik is jelen lenni olyan borrendi 
gálaprogramon, ahol történelmi időket idéztek vissza, elég, ha 
csak annyit mondunk: a XX. és XXI. század átívelését jelenti ez 
a 30 esztendő. A borrendiség megélte még a  piacgazdaságra 
való áttérés előtt a maga sajátos rendszerváltását. (A még erő-
sen regnáló szocializmus éveiben az alapítók ügyes és lelemé-

nyes gondolkodásmódjának köszönhetően egy nyugatról jött 
szerveződési formát honosítottak meg a pártállamiság égisze 
alatt.) A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének el-
nöksége önmagának szabta ki a leckét, magasra téve a mércét: 
ekkora plénum előtt csakis a történelmi hitelesség, az egymás 
iránti tisztelet és a borkultúra iránti feltétlen elkötelezettség le-
hetett a rendezői igyekezet és szemléletmód. 

Az események sorban követték egymást: Koczor Kálmán 
MBOSZ elnök összefogott, példás rövidségű beszédében utalt 
a már említett elődök és utódok felelősségére, e mozgalom 
által létrehozott értékrendekre és nagy tisztelettel köszöntöt-
te a megjelent borrendeket, kiemelten is dr. Lezsák Sándort, 
a Magyar Országgyűlés alelnökét, Bóka Istvánt, Balatonfüred 

polgármesterét, Gál Pétert, az 
Agrárminisztérium főosztály-
vezetőjét. 

MÉLTÓ DEMONSTRÁCIÓ A FOLYTATÁSHOZ
Balatonfüreden ünnepelt a  jubiláló Kárpát-medencei borrendi mozgalom

Nem mellébeszéltek…

Az elhangzott beszédekről elöljáró-
ban annyit: a szónokok példásan tudták 
egymás mellé állítani mondandóikat, gon-
dolataikat. Nem felesleges körmondatok-
ban, hanem nagyon is felkészülten, fontos 
tényadatokat közölve. Dr. Lezsák Sándor 
külön időt szánt arra, hogy beszédének 
megírása előtt különböző forrásmunkákat 
tanulmányozzon. Így felvázolta a magyar 
bor kulturális kötődéseit, legyen az iro-

dalom, zene, nem kevésbé társasági élet,nem kevésbé gazdasági tényező, a mindennapi 
életvezetés, együttélés szerves része. Beszélt a Duna Borrégióról, ahová lakhelye, Lakitelek 
is tartozik. És beszélt arról, hogy a magyarság egyben tartásához is fontos összekötő szál a 
borrendiség. Bóka István házigazda módjára Balatonfüred elmúlt 30 esztendőben felvál-
lalt szerepéről fejtette ki gondolatait, ugyanis a népszerű fürdőhely nyugodtan nevezhető 
a honi borrendi mozgalom fővárosának is. Több hazai és nemzetközi konferenciának adott 
otthont, a legelsők között alakult meg balatonfüredi-csopaki központtal a Balatonvin 
Borlovagrend. Az önkormányzat az elmúlt időszakban, de ezt követően is fontos partner-
ként tekint a helyi borászokra, borrendi tagokra. (Stílusosan beszédét mondhatta volna a 
Balatonvin díszruházatában is, hiszen e szervezet évekkel ezelőtt tagjai sorába választotta 
s avatta fel.) Gál Péter az Agrárminisztérium, mint az ágazat  koordináló szerepéről adott 
rövid összefoglalót. A hazai borvidékek borkultúrájáról, a borágazat fejlődéséről, turiz-
musra való hatásáról fejtette ki véleményét, adatokkal is gazdagon illusztráltan. 
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Korszakos
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

A rendezvény forgatókönyve szerint a köszöntő szavak után 
köszönő szavak következtek. Koczor Kálmán elnök e különleges 
alkalomból kitüntetéseket adott át. Nevezetesen:

A publikum, a meghívottak köre előzetesen rész-
letes tájékoztatót kapott díszes Meghívó formájában 
arról, hogy az étkes- borok kínálat mellett milyen to-
vábbi szellemi „falatokban” részesülnek. Ezért  még a dí-
szvacsora megkezdése előtt került sor Dr. Bíró Péter 
előadására, aki hiteles tanúként olyan történelmi-
leg is érdekes részleteket osztott meg a hallgató-
sággal, amely még élesebb megvilágításba hozta 
e mozgalom létrehozásának egyediségét. 
A jeles marketing szakember olyan mo-
mentumokat idézett fel, amelyekről 
ugyan már különböző fórumokon 
adott összefoglalót, de most is fon-
tosnak tartotta hangsúlyozni. Össze-
foglalva: valóban megértették az idők 
szavát az alapítók és mertek továbbgon-
dolkodni, hogy megteremtsék egy nagysze-
rű mozgalom fundamentumát. Ez volt az ő felelősségük, 
de az évtizedek lepergése nyomán az újabban alakult borrendek 
felelőssége is elvitathatatlan. Akárcsak azoké, akik vállalták, hogy 
részt vesznek az elnökség munkájában, ami egyszerre önzetlen tár-
sadalmi munka és elhivatottság. Igazi kuriózum következett, amikor 
Horváth Csaba szakmai előadás keretében mutatta be a Kárpát-me-
dencei szőlő- és bortermelést az ókortól napjainkig. 

No és a felszabadult kötetlen szórakoztatás sem 
maradhatott ki a program menüjéből. Benedekffy 
Katalin és Kiss Domonkos Márk énekes-táncos műso-

ra színesítette ezeket a perceket, majd a Vivát Bacchus 
énekegyüttes produkciójának tapsolhatott a nemes em-

berfőkből álló publikum. 

MBÉ tudósítás
Fotók: Mozgai Lehel Richard

Magazinunk rendezvénnyel kapcsolatos külön interjúja 
Balatonfüred polgármesterével lapunk 6-7. oldalán olvasható. 

Életmű Díjat kapott alapítók:

Dr. Bíró Péter, Gubicza Ferenc, Losoncziné Sandra Klára, Dabasi Gábor, Jeck Tibor, 
Óhegyi János. Kiemelkedő szakmai munkájáért és a borrendi mozgalomban 
végzett tevékenységéért: Dr. Kállay Miklós, Módos Ernő.

Menü 

Fogadó pezsgő: 
Paulus Extra dry, 

Paulus Honey – Molnár Borház Mór
Pogácsa, érlelt borpárlat, 
balatonfüredi Olaszrizling

Hideg előétel: 
kacsamájpástétom, házi mini fonott 

kaláccsal, aszalt szilvakrémmel – 
bor: Olaszrizling válogatás 2018, 

Szentpéteri Borpince Kft. Kiskörös

Leves: 
borjúragu leves, illatos erdei gombával 

– bor: mátrai Irsai Olivér 
2018 Dubicz Borászat Gyöngyös

Meleg előétel: 
baconban sült harcsafilé

aprikás mártással, 

pirítotttúrós csuszával – 
bor: szekszárdi Kadarka 2013, 

Ferger – Módos Borászat

Főétel: 
grillezett sertésszűzérmék 

karamellizált mogyoróhagymás 
gánicával, tejfölhabbal – 

bor: Balatonfüred-csopaki 
Rajnai Rizling 

2016 Koczor Pincészet

Desszert: 
csokoládé mouse brownie talpazaton 

mogyoró ropogóssal, 
amaréna meggyel – 

bor: Tokaji Aszú ötputtonyos 2006, 
Tolcsva Bor Kft., Sajgó Borászat, Tolcsva

Éjféli büfé: 
magyaros hidegtál 

parasztkenyérrel, sajttál


