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EttftúífuOexe
íÁ'f"n égra Bor lovagjavagyok, kész
(-/
ot hűen szolgálrri és min'

'"gyok
den erőmmel azon vagyok, hogy a hír'
nevét a világban tovább növeljem. Tisz'
telem és becsülÖm borrendi tarsaimat, s
mindenkor együttműkodök velük közös
céljaink megvalósítása érdekében.

T'eszógezzik, hogy minden lovagrend az igényesség,a következetes.
.ég, az elkoteiezettség fogalmakkal párosul szerte a világon'
Ebből kiindulva, Szövetségünkbe csak olyal 'r borrendet veszünk fel, amely
a borhoz a fenti.elvek alapján kötődik Tevékenységcrykala9eleí között
szerepel a minőség tisztelete, a következetes munta, a bor iránti elkoteleA borrená va[ja, hog1, ''a bor az élet igenlése, * '"qÍ''j:.c :'cyik
".rrrég.
forrásá''; tagjai a kultúrált borfogyasztás elkötelezett hírvivői. Hiszik és

1
I.

iszek abban, lrogy a Bot az élet
igenlése, az egészségegyik foná'
sa, a legősibb és legnemesebb itaI,
amelyet ismer az emberiség; ezért
mély tisztelettel adózom előtte.

ró1 szeÍzett ismeretek
Íolyamatos bővítését'

azok terjesztésétés a mér'
tékletes borfogyasztást.

a A borrend tagjai a
J . bor..tdi rinnepi ren'

inden olyan rendezvényen, ahol Bort szolgál'

dezvények alkalmából ö1tözetükkel is kifejezésre juttatják
a bor iránti tiszteletüket.
Á A borrendi ünnepi ren'
-Í . dezvények helyszíne, a

nak fel' példát mutatok a Bor irán"
ti tiszteletemmel, kultúrált viselke'
désemmel, öltözködésemmel és a
Bor mértékletesfo gyasztásával.

kulturált borfogyasztásra

helyiségek jellege is segítse elő az
esemény ünnepélyességét.

ta"

nítom embertársaimat, meg'
ismertetem őket a borkóstol'ás művé'

É A borrend ismerje m€$l
J . doIgozza fe| és ismertesse

szetével és a borfogyasztás szépségeivel'

a

zon leszek, hogy ápoljam

és

őizzemaz orságos és ezen belül
azokat a helyi szőlészeti, borászati és
gasztronómiai qadíciókat' népi, nemzeti,
nemzetiségi hagyományokat, amelyekből
a mai modem borászat táplálkozik.
éLom az, hogy a munk'ám révén
szerezzek jó hímevet magamnak.

lavbarátság

számomra cél és nernabaráti kezet olyan ba'
eYt
"rrkoz, fogadom el, ahogy azt
ráti szellemben
felém nyújtják.

rftszintén,de reálisan kritizálok és
elfog,'Iatlanul dicsérek, mert

(/

építenikell és nem rombolni.

Q(faLLon a

y

szőlő, bor iránti önzetlen

szolgálat, a nirelem szükségességér.

dudomásrl

Ü

veszem és hirdetem,
hogy a borban öröm, barátság,

dal és boldogság van.

foldrajzi környezetének történel'
mét, bortörténelmét, kultútáját,

téptajzát, hagyományait, szakmai
múltját. Rendezvényeivel segítse
eIő a sző]rő- és bortermelés érdekében, a táj-, eredet- és a minőségvédelem szempontjainak érvényesülé'
sét. Évente szervezzerl a szakmai fejlődést elősegítő eseményeket (borver'
seny, konferencia) és a helyi hagyomá'
nyokra, népszo-kásokra támaszkodva a lakosságot megszólító nyilvános
rendezvényeket (civil szüreti napok, felvonulások), célul tűzve ki a minőség védelmét,javítását, a ku|túrált borfogyasztás terjesztését.Tártson kapcsolatot a többi,magyar borrenddel, vegyen részt a közös szövetségi országos rendezvényeken (közgyűlés, kongresszus), tegyen eleget a meghívások-

nak.
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A borrend lehetőségeitől függően

segítse a magyar borászat nemz€t-

közi kapcsolatain'k f";|ade'et' a magyar bor image-ének növelését,
A borrend köteles a megfelelő anyagi alapokat működéséhez előte-

,"*r..ri.
Ha a borrend Szövetségünk tagja kíván lenni, köteles megismerni,

nyilatkozatban elfogadni a Szövetség alapszabáIyát, annak megfeleműködni.
lően

í\ Tágjaink működésükről kétévenkéntbeszámolnak a Szövetség NugyY C tanácsának, ahol működésük értékeléseés tagságuk megerősítése

vagy megszüntetése megtörténik.
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