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Olyannyira sokra, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Női 
Borrend minden esztendőben sikerrel tud kirukkolni 
olyan rendezvénnyel, programmal, amely karakteres, 
országosan is vonzó e mozgalmon belül. Március 9-én – 
remek női fifinéria – közvetlenül Nőnap után szervezték 
meg Sárospatakon aktuális  avatási rendezvényüket. 

Ám a program úgy sikeredett, hogy eleve két napra 
szólóan tervezték! Március 8-án már összesereglett az 
ország különböző pontjairól kö-

zel 30 borrend képviselője, ugyanis valóban 
csalogató program várta őket. A Lorántffy 
Zsuzsanna Borrend nagymester asszonya, 
Sajgó Gáborné – aki országosan is elismert 
borász szakember férjére büszke lehet s az 
is – fakultatív programként szakmai bemu-
tatóra invitálta, borkóstolással és finom fala-
tok kóstolásával kísérten vendégeit a Sajgó 
Pincészet világörökség részét képező pince-
során található bázisukra. Szép emlékű, 6-8 
féle bor kóstolásával gazdagított találkozó 
volt ez, amely egyben arra is felhívta a jelen-
lévők figyelmét, mekkora érték valójában a 
Tokaji Borvidék és mennyire fontos az egyes 
borászatok, borászok felfogásmódja, jövő-
építő hajlama. Sajgó Gábor – akinek borai 
az elmúlt hosszú évek óta sorra hozzák el a 
legmagasabb díjakat a legrangosabb verse-
nyekről- a szépen felépített kóstoló közepet-
te kifejtette: bizonyos paradigma váltásról 
kell beszélni a tokaji borokat illetően. Meg-
változott a borfogyasztók szokása és igénye, 
a még oly becses és világszinten is jegyzett 
tokaji borokat – kicsit  eretnekül hangzik – 
„ihatóbbá” kell tenni. Itt bizonyos borkészítési 
folyamatokról, eljárásokról van szó, de minde-
nekfölött a trendekkel való együttgondolko-
dásról! E folyamatok gyakorlati „tettenérését” 
is átélhették jelenlévők. Egyszerre kaptunk 
könnyed, lendületes, új stílusokat felmutató 
borokat és persze kihagyhatatlan volt az ér-
tékrend, ami hosszú történeti idők óta Tokajt 
jellemez. Találkozás volt ez a hagyománnyal 
és az újra törekvéssel! 

A hölgyek másnapra megszervezett prog-
ramja a Bodrog Hotel különtermeiben zaj-
lott, illetve igen látványos módon városi fel-
vonulásal volt tarkított. Még mielőtt avatásra 
került volna sor a közel 30 borrendet képvise-

lő díszes sereglet az iskolakertben található 
Lorántffy Zsuzsanna szoborhoz érkezett, ahol 
koszorúzásra is sor került. Ezt megelőzően 
azonban  dr. Hörcsik Richard országgyűlé-
si képviselő köszöntötte a megjelenteket a 
Bodrog Hotel különtermében. E köszöntés 
előtt már lehetősége volt a jelenlévőknek 
finom borok kóstolására, hogy „erőt gyűjtse-
nek” a nap fő eseményén való részvételre, az 
avatási ünnepségre. A város Rendezvényköz-
pontjában vonultak fel zászlóikkal a meghí-
vott borrendek tagjai, hogy tanúi lehessenek 
dr. Hörcsik Richárdné Erika és Nyers Éva 
látványos, izgalmakban is bővelkedő avatá-
sának. Ez utóbbit – már mint az izgalmakat – 
nem  kellett átélniük a megjelenteknek, mert 
igazán felkészült aspiránsoknak tapsolhattak 
a különböző próbatételek eminens teljesítése 
nyomán. Elárulható, hogy mi ennek az oka: 
Hörcsik Erika a Tokaji Borvidék egyik elismert 
hordókészítő, itthon és határainkon túl is elis-
mert kézműves cégének tulajdonos ügyveze-
tője, immáron hosszú évek óta, s mint ilyen, a 
borászok  lelkületét,  a boros piac napi törté-
néseit, változásait értőn átélő üzlet asszony. 
Nyers Éva – akit Tutor Éva, a borrend kancellár 
asszonya javasolt felvételre – szakminisztéri-
umi tevékenysége során mindig is a magyar 
borkultúra és annak jogi, szervezeti hátterén 
dolgozott, minek tagadnánk, kollegák voltak 
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál –így 
az aspiráció   személyes motivációk alapján 
történhetett. 

E szép napon mindenki úgy ülhetett az 
ünnepi asztal köré, hogy emlékezetes prog-
ram óráit, perceit élhette át. Már sokadszor 
bebizonyosodik, a nők valóban értenek a 
szervezéshez, sajátos életszemléletük követ-
keztében remek  közösség teremtők. 

Kiss Dezső Péter

Tavaszköszöntő, sárospataki 

BORRENDI TALÁLKOZÓ
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Akárhogy is vesszük, a legutóbbi,mostanit megelőző 
tisztújító Közgyűlés – amelyre négy esztendővel ezelőtt 
Esztergom városában került sor – új irányokat szabott a 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének im-
máron 30 esztendős történetében. 

Magasztos lenne ez a pár sor? Nem hinném, mert 
egy nagyon fontos civil érték megóvásáról, to-
vábbviteléről döntöttek akkor, s döntöttek most 

legutóbb, az április 4-én megtartott aktuális tisztújító Közgyűlésen. 
Nehéz persze egy tudósítás keretei között összefoglalni az alapokat, 
a jelent és a távlatokat, de annyi elmondható, bizonyos folyamatok – 
alkalmanként  rossz döntések, vitatható személyi hátterek- – gátolták 
a kibontakozás lehetőségeit e közel négyezer főt tömörítő mozgalom 
keretein belül. Négy esztendővel ezelőtt bizalmat kapott egy új el-
nökség, és ha nem is a maga teljességében sikerült megvalósítani a 
meghatározott fejlesztési, kitörési pontokat, de bizonyos „lemaradá-
sokat” teljesített! Jogi, pénzügyi területen kellett fontos korrekciókat 
végrehajtania, alaki, megjelenési alapértékeket, morális  alavetéseket 
kellett meghatároznia. De talán a legfontosabb, hogy el kellett indulni 
azon az úton, amely egy nem kevés értéket eddig felhalmozó közös-
ség országos elismertségét segítheti elő. 

Amikor április 4-én a Soós István Szőlészeti Borászati 
Szakiskola Tangazdaságában 48 szavazati joggal rendelkező 
borrendből 44 delegált megjelent, már bizonyossá vált: egyönte-
tű a törekvés arra, hogy az előző vezetés által végzett munkát ér-
tékeljék és meghatározzák a továbblépés útját. Érdekes módon – 
az elmúlt 30 éves történetre visszatekintve – nem volt még olyan 
érdeklődés a különböző tisztségek iránt, mint ezen a Közgyűlé-
sen! Két elnök aspirációja mellett 10 alelnök és felsorolni is hosz-
szú lenne, hányan jelöltették magukat különböző szakbizottsági 
pozíciókra. A döntés 5 évre szólóan megszületett: elnöknek az 
eddigi elnököt, Koczor Kálmánt, a Balatonvin Borlovagrend 
nagymesterét választották meg. Alelnökök: Kovács Róbert a 
Hajósi Szent Orbán Borrend képviseletében, Sajgó Gáborné 
a Lorántffy Zsuzsanna Borrend delegáltjaként, Szűcs Zoltán a 
Promontorium Borlovagrend nagymestereként és dr. Bisztray 
György Dénes a Budavári Szent György Borrend képviseleté-
ben teljesítheti vállalt küldetését. Főtitkár – kihívó nélkül – Tu-
tor Éva lett, aki a Lorántffy Zsuzsanna Borrend képviseletében 
vállalta el a nem kevés szervezői, adminisztrációs munkával járó 
feladatot – őszinte elkötelezettséggel. Bizottsági elnökök: szak-
mai és etikai: Knolmajerné Szigeti Gyöngyi (Vinum Vulcanum 
Badacsonyi Borrend), marketing: Ádám Erika Éva (Kunsági 
Női Borrend), nemzetközi bizottság: dr. Brazsil Dávid (Da Bi-
dere Zalai Borlovagrend), felügyelő: dr. Zagyva Erzsébet (Lo-
rántffy Zsuzsanna Borrend).

Kiss Dezső Péter

Szerkesztői gondolatok
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

MEGENGEDHETŐ SZEMÉLYESSÉGGEL…

Ritkán engedheti meg magának egy lapszerkesztő a személyességet, annak 
hangvétel tónusát, de a mostani tisztújító Közgyűlés nyomán felötlik bennem egy picikét az 
elmúlt 15 esztendő az MBOSZ 30 évéből. Bizony ez – ha jól számolok – éppen a fele a szer-
vezet létének!. Különböző gasztronómiai szaklap szerkesztőként már a kétezres esztendők 
első szakaszában kapcsolatba kerültem az akkori országos borrendi szervezet vezetésével, 
ezt követően különböző témák feldolgozása nyomán szinte végigkísérhettem a folyama-
tokat. Önmagában is sajátos karakterű és missziót teljesítő civil szerveződésről van szó. A 
borrendek egyesítik a szakmai, szellemi, szervezeti, borkulturális, nem mellékesen pedig a 
társasági együttélés    alapnormáit. Nem véletlenül sokszínű maga a mozgalom: érsebésztől 
kezdve, üzletemberen át, jeles borászokig, szőlészekig e zászló alá sereglettek az elmúlt 30 
évben igen sokan a   civil és szakmai szférából. Csakhogy bizonyos folyamatok úgy alakítot-
ták e szervezet mindennapjait, hogy az alapértékektől bizonyos értelemben eltávolodtak. 
Társasági, látványos rendezvényeken megjelenő, díszes ruhában felvonuló sereglet képét 
mutatta, s mutatja bizonyos értelemben jelenleg is. Pedig lényeges, talán mindenek feletti 
alapküldetése, hogy ne szakadjon el a magyar borásztársadalom mindennapjaitól, annak 
szakmaiságával, gondjaival, kitörési pontjaival együtt! Még több szőlész, borász jelenléte 
fontos a termelő, gyakorlati  területekről, de ennél is fontosabb, hogy az MBOSZ képviselni 
tudja a szakmai szervezetekben az általa  felvállalt  eszmeiséget,  fajsúlyos mértékében . 
Ha valami fontos és a következő éveket meghatározza, mindenképpen ez a törekvés lehet! 
Még valami, ami a szerkesztő tollára kívánkozik! Bárki is vállalja bármilyen megválasztott 
pozíciójában ezt a küldetést, tisztában kell lennie azzal, hogy ezt elkötelezetten teheti, olyan 
értékeket képviselve, amelyeket az ifjabb nemzedékek tagjai is továbbvihetnek a jövőben. 
Azt írtuk tudósításunk címeként, hogy tisztújítás – folytatókkal, friss erőkkel. Ez azt is jelenti, 
hogy maradtak olyanok – a Közgyűlés delegáltjainak bölcs döntése alapján – akik folytat-
hatják a megkezdett munkát, de érkeztek e vezetői kötelékbe olyanok is, akik megjelenésük-
kel, cselekvő készségükkel felpezsdítik, lendítik, gyarapítják a közösen képviselt értékeket, 
erővonalakat. Talán megengedhető még egy megjegyzés: a Minőségi Borok Ételek (MBÉ) 
asztali örömök magazin az elmúlt 4 esztendőben Szigillum címmel önálló rovatot működtet, 
minisztériumi  és MBOSZ elnökségi   támogatással. Egy lap, amely külön figyelemmel van 
erre a mozgalomra, talán megbecsülendő érték. A jövőben is szeretnénk ezt a missziónkat 
folytatni, természetesen a szövetség tag borrendjeinek támogatásával…

TISZTÚJÍTÁS – 
FOLYTATÓKKAL, FRISS ERŐKKEL
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