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Ebéd a kastélyban –
avatás a templomban
A MEGALAKULÁSAKOR MÉG ELSŐ MAGYAR BORBARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETE NEVET VISELŐ, MAJD
2009 MÁJUSÁTÓL LORÁNTFFY ZSUZSANNA BORRENDDÉ ÁTALAKULT CIVIL SZERVEZET AZ IDEI NYÁRON IS MEGMUTATTA ORSZÁG-VILÁG ELŐTT, MIKÉPPEN IS HIRDETI ÉS KÉPVISELI VÁLLALT KÜLDETÉSÉT.

A

borrendi mozgalmon belül már jó
ideje úgy készülnek a meghívott borrendek a Lorántffy
Zsuzsanna Borrend eseményeire,
hogy biztosak lehetnek a sikeres együttlétben, emlékezetes
órákban. Mi lehet mindennek a háttere és mozgatója? Talán a nőkre jellemző
alaposság, precizitás, figyelmesség és az őszinte
vendégszeretet. Július
első napján a Brezovay
kastélyban, az Olaszrizling hazájának is nevezett Egerszóláton randevúzott több mint 20
borrend képviselője, hogy
a regisztráció és vendégfogadás után a borrendi avatás
helyszínére, a helyi katolikus
templomba vonuljanak. A vendéglátó Zagyva Erzsébet, - aki alapítója a Lorántffy Zsuzsanna Borrendnek – igazi háziasszonyként foglalkozott a
vendégekkel gondoskodva arról, hogy az egész
napos program során egyszerre részesülhessenek kulináris
és kulturális élményekben a meghívottak, de még külön kirándulással is tarkítsák az összejövetelt. De haladjunk sorrendben! A
kastélyból átvonulva magasztos percek tanúi lehettek a templom
padsoraiban ülő borrendi meghívottak és érdeklődők. Látványos
ceremónia keretében – a megfelelő próbatételen túljutva - rendes
tagként erősíti a hölgyek szép gyülekezetét Dr. László Márta, Dr.
Szigethyné Fekete Andrea, pártoló tagként pedig Garamvári Judit. Sajgó Gáborné, a Lorántffy Zsuzsanna Borrend nagymestere,
valamint Tutor Éva kancellárkülön is ismertették a jelöltek pályafutását, akiknek rendes tagságát és pártoló tagságát már megelőzte egy előzetes próbatétel, borrendjük korábbi rendezvényén. Ez
a momentum is arra utal, hogy e borrend háza táján valóban az
alaposságra törekednek és olyan, a rendiségre méltó új tagokat
avatnak fel, akik emberi, szakmai magatartásukkal mások számára
is jó példákkal szolgálhatnak.
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Az avatási ünnepséget követő ebéd alkalmával megint csak
megmutatták kitűnő vendégfogadói hajlamukat a házigazdák,
azaz háziasszonyok! A remek falatok mellé a térség jellemző borait szolgálták fel, mégpedig ismert pincészetek kiválóságainak
felvonultatásával. Így a Tolcsva Bor Kft képviseletében maga a
nagykövet asszony ajánlotta kóstolásra pincészetük remekeit.
Elfoglaltsága miatt sajnos nem lehetett jelen a rend tagja, Gálné
Dignisz Éva, a 2013-as év Bortermelője cím tulajdonosa Szigetcsépről, de boraival szép üzeneteket tolmácsolt a jelenlévők számára. Remekül harmonizáltak a felkínált falatokhoz a Garamvári
Szőlőbirtok és Pincészet pezsgői, Budafok borkultúráját képviselve, a szomszédos Egerszalókról pedig a kiváló borász, Hangácsi
Csaba kínálta szép borait.
Talán mindez önmagában is elé lenne egy sikeres rendezvényhez, de a programszervezők a teljes siker érdekében, ahogy
mondani szokás még egy „lapáttal” rátettek erre a szíveslátásra.
Félórás buszos utazás után exkluzív pincelátogatáson vehetett részt a vendégsereglet, mégpedig Verpeléten a Varsányi Pincészetben. Varsányi Judit, mint a családi
vállalkozás újgenerációs képviselője, s egyben a Lorántffy
Zsuzsanna Borrend tagja
végigkalauzolta a vendégeket az országosan
is jól ismert pincészet
feldolgozó
üzemében, hogy aztán egy
nagy ívű borkóstoló
programmal tegyenek koronát az itt
tartózkodásra. Farkas
Gedeon, a pincészet
ügyvezetője összesen
nyolcfajta bort mutatott be, kóstolásuk magas fokú kulináris élményt
okozott, bizonyítván, hogy
a Varsányi Pincészet egyszerre
„Rozé nagyhatalom” egyben pedig a borvidék jellegzetes fajtáinak
avatott tolmácsolója.
Végzetül két rövid vélemény a programról. Enese Beáta a Balaton Borrégió Gizella Királyné
nagymester asszonya amolyan tapasztalatszerzés okán is szívesen jött Egerszólátra, mint a magyarországi borrendi mozgalom
egyik legújabb szerveződése szintén alapelvként rögzítette megalakuláskor, hogy csakis női tagok lehetnek ebben a civil szerveződésben. A jó példa pedig adott volt számukra, hiszen a Lorántffy
Zsuzsanna Borrend nagy tapasztalatokat szerzett az elmúlt évek
során, tőlük tanulni megtiszteltetés! Dr. Varjú Frigyes a velencei
Szent Benedictus Borrend nagymestere pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen alkalmak lehetőséget kínálnak arra is, hogy
akár több napra is szervezzenek programot az ide érkező társ
borrendek tagjai. Főként azt figyelembe véve, hogy önmagában
az esemény nagy élmény és lélekemelő, de egy-két napos plusz
programmal egy csodálatos borvidék is felfedezhető!
K.D.P.
fotó: Forschner Rudolf
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Koronázóvároshoz méltó,
nagyszabású borrendi
program
15 éves a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend
A SZÉKESFEHÉRVÁRI XXI. KIRÁLYI NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT LÁTVÁNYOS, MAGASZTOS ZÁRÓ
ESEMÉNYE VOLT A NOÉ-HEGYI SZENT ISTVÁN
BORLOVAGREND 15 ÉVES JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSE.

E

hhez kapcsolódott a lovagrend által szervezett Szakmai
Nap és Országos Borrendi Találkozó. Történelmi léptékekben mérve másfél évtized nem nagy időtáv, de a
hazai borrendi mozgalomban – amely tavaly ünnepelte létrehozásának 40. évfordulóját – fontos momentumnak számít, ha egy
tag borrend azzal bizonyítja „életképességét”, hogy folyamatosan,
megújulásra képesen működik, képviselve a honi borrendi mozgalom eszmeiségét és annak gyakorlatát. A székesfehérvári esemény ünnepnek szóló figyelmet kapott a városvezetéstől éppúgy,
mint a helyi érdeklődők nagyszámú seregletétől. Való igaz, hogy a
most jubiláló borrend évenkénti avató ünnepségét minden alkalommal a Királyi Napok fontos részeként
jelenítik meg a rendezők. A vasárnapi gálanap jubileumi közgyűléssel kezdődött, az
eseménynek helyt adó Best Western
Lakeside Hotel konferencia termében 40 borrend képviseltette küldöttével az adott szervezetét.
(Tudósítóként meg kell jegyeznem, hogy ekkora érdeklődés
nagyon ritka a mozgalmon
belül egy-egy esemény iránt!)
Bognár Zoltán nagymester
köszöntője után számos meghívott külön is köszöntötte a
jelenlévőket így fővédnökként
Dr. Szabó Balázs, az FM főosztályvezetője beszédében nemcsak a jeles eseményhez gratulált,
hanem szokásához híven a szőlő
és borágazat aktualitásairól is összefoglalót adott – tényszerűen, információ
gazdagon. Róth Péter Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere, úgyis, mint a rendezvény védnöke, kvázi házigazdája – aki maga is tagja a borrendnek – arra utalt, hogy fontos civil
szerveződésről van szó, amely nemcsak látványos programokat,
hanem szakmai találkozókat is szervezett az elmúlt másfél évtized
során. Az évfordulóhoz méltó szakmai nap megszervezését vállalták felelősen, ugyanakkor a lovagrend „Szőlőhegyi rendszabályok” című 1882-es, még fellelhető egy eredeti példányát hasonmás formában kiadta. Országos borpremier keretében pedig sor

került a Jubileumi Zászlós Emlékbor bemutatására, mely a Királyi
Város boraként fontos reprezentációs és városmarketing eszközként – ajándékként a testvérvárosi kapcsolatok révén Európa szerte népszerűsíti a Koronázó várost és annak borkultúráját. Az alpolgármester külön is büszkén említette, hogy városuk nagy szőlő és
borkulturális hagyományokkal rendelkezik, ennek ápolása közös
ügy Székesfehérvár városában.
Nagy taps kísérte Bognár Zoltán nagymester előadása után a
Pro Vino Érdemérem kitüntetés átadását. Ezúttal ........ részesült az
elismerésben.

Bor és szellemiség

A kora délután megtartott Szakmai Nap felvezetése egyfajta alaphangot adott
ennek a programpontnak, hiszen a MusiColore énekegyüttes műsorában reneszánsz
bordal – acapella hangzott el. Ezt követően prof. Dr. Bisztray György az MBOSZ alelnöke, s egyben az esemény szakmai fővédnöke külön is előadást tartott, mégpedig
fejezeteket villantott fel a szőlőtermesztés történetéből, Géza fejedelem időszakát
érintve, külön is tudományos elemzését adta Szent István és a magyar királyok szőlő
és borkultúrájának. A hallgatóság számára valóban olyan információkkal szolgált,
amelyek szélesebb körben kevésbé ismertek. De legalább ilyen sikere volt Berze
János református lelkész előadásának, amely „Frissítő forrás – reformáció 500 és a
bor szakralitása” címet viselte. Mindkét szellemi felvezetés a distancia, azaz felülről
nézés módszerét éppúgy alkalmazta, mint a részletes, elemző megközelítéseket.

A délután derekán került sor a borrendi eseményhez kapcsolódó közönségprogramra. A Fő utca végén felállított Zichy színpadon
és előtt. A borrendek felvonulása a világórától a színpadig látványos,
színes, sokakat tapsra ingerlő mozzanata volt. A díszes
ruhák és zászlók azt hirdették, hogy a Székesfehérváron széleskörű kedveltségnek örvend
a borrendi mozgalom! A színpadi programon látványos borrendi avatási
ceremónia keretében két új tagot
avattak, de ezt megelőzően a
köszöntők és boráldás után
külön-külön is bemutatkoztak a megjelent borrendek.
Ebben az esztendőben a
Noé-hegyi Szent István
Borlovagrend két új tagot
fogadott sorai közé:címzetes borlovagként Tornyai
Gábor rk plébánost,nagykövet borlovagként Kocsis
Balázs
szobrász-restaurátor
képzőművészt.
Az esemény végén – immáron a kötetlen jubileumi zászlós bor
bemutatása alkalmából Bognár Zoltán
nagymester így összegzett: „Koronázó város borrendjének sokrétű a feladata s egyben
küldetése. A borrendi mozgalomban példaértékűen
helytállni, ugyanakkor pedig városunk történetiségét hirdetni, amely
egyszerre felelős és magasztos. A mostani jubileumi zászlós emlékbor borpremier és vertikális évjárat kóstoló szép zárása volt a jubileumi programnak, az elmúlt másfél évtizedből számos eseményt idéztünk fel és jó érzésekkel búcsúztunk el egymástól az esti órákban.”
K.D.P.
fotó: Forschner Rudolf
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A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

