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16-17 ünnepi köszöntők, a vendégeket köszönti: 
 Koczor Kálmán MBoSZ elnök-nagymester

 Dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere

 Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke,
 a rendezvény fővédnöke

 Dr. Nagy István, agrárminiszter

Kitüntetések átadása

Ünnepélyes gálaest műsorral

Alapítók visszaemlékezése 
 Dr. Bíró Péter
 Gubicza Ferenc

Szakmai előadás:
Kárpát-medencei szőlő- és bortermelés az ókortól napjainkig.
 Előadó: 
 Horváth Csaba, a Magyar Bor Akadémia tagja

Pillanatképek  a 30 év történetéből

GÁLaVaCSora



A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 
2019. január 22-én ünnepli 

megalakulásának 30. évfordulóját,

és ennek keretében megrendezi 
az I. Kárpát-medencei Borrendek találkozóját.

A jubileumi ünnepségre az MBOSZ Elnöksége 
tisztelettel meghívja Önt.

Az ünnepség helyszíne:
Balatonfüred, Anna Grand Hotel, Gyógy tér 1. 

Időpontja: 
2019. január 22., kedd 16 óra



Fővédnök:
Dr. KöVér LÁSZLÓ

a Magyar Országgyűlés elnöke

Védnökök:
Dr. NaGy IStVÁN

agrárminiszter

HaLÁSZ JÁNoS
Városok, Falvak Szövetségének elnöke

Támogatóink:



CSaK BorrENDI taGoK réSZérE

A jubileumi ünnepségre az MBOSZ Elnöksége tiszte-
lettel meghívja a Szövetség tagjait. Borrendenként 2 fő 
részvétele ingyenes (ünnepi gálaest, borokkal, ásványvíz, 
kávé – más fogyasztás helyben fizetendő). Továbbá bor-
rendenként 1 fő részvételét tudjuk biztosítani 10 000 Ft 
költségtérítés ellenében. Kérem, a részvételi szándékot 
2019. január 14-ig visszajelezni szíveskedj. (eva.tutorne@
gmail.com, Tel: +36308467997). Esetleges többletjelent-
kezést január 17–19. között tudunk egyeztetés alapján fo-
gadni a fenti címen!

Megjelenés: férfiaknak  sötét öltöny, ing, nyakkendő, 
hölgyeknek: alkalomhoz illő öltözet.
Kérjük zászlót szíveskedj magaddal hozni! Az est folya-
mán a szigillum viselése kötelező!

Tisztelt Nagymester Hölgyek, Urak! Lehetőség van a jubi-
leumi ünnepségen a borrendek zászlós és egyéb borait 
kóstoltatni, erre külön asztalok állnak  rendelkezésre az 
előtérben. Kérjük, hogy minden borrend legalább 2–3 
tájegységre vagy borrendjükre jellemző borral szívesked-
jen megjelenni, hogy a Kárpát-medencei borászok talál-
kozójának, elképzelésének megfeleljünk (fajtánként 2–3 
palackra gondoltunk). Továbbá, lehetőség van borásza-
toknak, cégeknek a bemutatkozására, amellyel támogatják 
rendezvényünket. Bemutatkozás lehetséges: szóróanyag 
kihelyezése, reklámfelület kihelyezése, kivetítőn való meg-
jelenés, az MBOSZ honlapján a támogató cég logójának 
megjelenítése egy naptári évig, a jubileumi kiadványban 
A5-ös formátumban reklám elhelyezése, – ezért 200 000 
Ft támogatást várunk el.


