Balatonvin Borlovagrend Egyesület
8230 Balatonfüred, Blaha L.5.
Tel: 06 30 9562 592, Fax: 06 87 342 873
E-mail: balatonvinborlovagrend@gmail.com
Levelezési cím: Koczor Kálmán, 8230 Balatonfüred, Pf. 274.
www.balatonviborlovagrend@gmail.com

MEGHÍVÓ
Tisztelt Borlovagrendi Tagtársam !
Balatonfüred Város Önkormányzata, a Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft.,
a Balatonvin Borlovagrend
2018. október 19-22. között ismételten megrendezi a Balatonfüredi

Szüreti Fesztivált
A Szüreti Fesztivál keretén belül október 20-án kerül megrendezésre a szokásos
Borrendi találkozó és szüreti felvonulás,
amelyre tisztelettel és szeretettel várjuk borrendetek képviselőit.
Program:
9:00 óra
10:00 óra

Vendégek fogadása, gyülekező, a Jókai hajó fedélzetén
A hajó felszedi a horgonyt és elhagyja a kikötőt.
A Vendégek köszöntése
Koczor Kálmán Elnök-nagymester
Szakmai programok:

2018. évi különleges évjárat a szőlő és bortermelésében a
kutatók szemével
e.a. Knolmajerné Szigeti Gyöngyi
Tudományos kutató mérnök, NAIK, Badacsonytomaj
The Wine Lab -borászatok körében végzett interjúk eredményei
ea.Sulyok Judit-Pannon Egyetem adjunktus
Svédasztalos,borkóstoló a 2017-2018. évi borokból
12:00 óra

Kiköt a hajó.
Díszruhában, zászlókkal felvonulás borrendi avatásra a
Kerek Templomhoz,

12:30 óra

Borrendi tagok avatása

13:30 óra

Utazás a kisvonattal a felvonulás gyülekezőhelyére,
Vásárcsarnok, parkoló

14:30 óra

Köszöntő, Szőlőharang szentelés, , ünnepélyes megnyitó, a
Szent István téren
Felvonulás a Kisfaludy színpadhoz

15:45 óra

Borrendek bemutatása a Kisfaludy színpadon

16:00 óra

Kulturális műsorok, borkóstolás, vendéglátás a borsátraknál

18:00 óra

Ünnepi vacsora a Halászkert étteremben.

Tisztelt Borrendi Társaim!
Rendezvényünkre szeretettel várunk Benneteket.
Jelenlétetekkel tiszteljétek meg városunkat és borrendünket.
Borrendenként 2 főt tudunk vendégül látni térítésmentesen.
További borrendi tagoknak 6000 Ft/ fő költségtérítés ellenében biztosítjuk a rendezvényen
való részvételt.
Regisztráció a hajóra való beszálláskor történik.

A programon való részvételi szándékot kérem visszajelezni
2018.október 15-én 12 óráig
(balatonvinborlovagrend@gmail.com, + 36 30 /9562-592.
+ 36 30/213-2068
Parkolási lehetőséget a Huray utcai ingyenes parkolóban tudunk biztosítani.
A Huray utca a Jókai utcából ágazik el jobbra, a lámpás kereszteződéstől a Balaton irányába.
Figyelem!
A Petőfi Sándor utcáról Budapest felől érkezők a lámpás útkereszteződésnél nem tudnak balra
kanyarodni,ezért vagy jobbra , vagy egyenesen tovább haladva egy visszakanyarodással lehet
a Jókai utcára ráhajtani, és úgy bekanyarodni a Huray utcába, tekintettel arra, hogy a Huray
utca É-D irányban egyirányú. A parkoló a hajóállomástól kb. 250-300 méterre van.
2017. évtől a Huray utcai parkoló is fizetős.
Vendégeinknek ingyenes patkolást tudunk biztosítani, úgy, hogy a helyszínen parkolásra
jogosító kártyát 8:30 órától -10:00-ig lehet átvenni a képviselőnktől, amely érvényes
2018.október 21-én 08:00 óráig.
FONTOS!
A hajóra mindenki hozza magával a díszruhát és a zászlót!
A későn érkezők, a borrendi avatás előtt Tóth Gyula kincstárnoktól tudnak ingyenes
parkolójegyet kapni, amely szintén csak a Huray utcában érvényes.
A Halászkert étterem a Huray utcai parkolótól illetve a mólótól 5 perces sétával elérhető.

Balatonfüred,2018.10.08.

Borbaráti üdvözlettel:
Koczor Kálmán s.k.
Elnök-nagymester
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