
 

 

ALAPÍTVA:*1333*1468*1984 
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 

EURÓPAI BORLOVAGREND HUNGÁRIA KONZULÁTUSA 
 

Meghívó 
 

Tisztelt Borlovagrendi Barátaink! 
 

Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Szegedi Legációja 
 

2022. május 21-én tartja tagfelvételi és előlépési ünnepélyes programját, amelyre nagy 
szeretettel meghívjuk rendtársainkat és kedves kísérőit. 

 
Program: 2022. május 21. (szombat) 
15.00 – 16.00 óra - Gyülekezés az Art Hotelban - Szeged, Somogyi utca 16.  

                                    ásványvíz, pogácsa,    

16.00 -16.10 óra  - Séta a Széchenyi téri borfesztivál színpadához. 

16.20 óra  - Ünnepi felállás.  

16.30 óra  - Indulás huszárok és fúvósok felvezetésével a Kárász utcán át a Honvéd 

    téri Református templomhoz. 

16.55 óra - Bevonulás a templomba. 

17.00 óra - Isten tisztelet a templomban, majd avatási ünnepség.                                 

18.00 óra  - Alakzatban vonulás az Art Hotelhoz. 

19.30 óra - Ünnepi vacsora.  

22.00 óra - Borfesztivál megtekintése (egyénileg). 

Megjelenés:    
Lovagi öltözetben (sötét, lehetőleg sötétkék öltöny, ruha, kosztüm, ingszignia, díszruha (ornat, 

barett) és jelvények, a kísérőknek az alkalomhoz illő ünnepi viselet) 

Információ: Szállásrendelés közvetlenül a szállodánál a következő oldalin szereplő címen.   

Jelentkezés az ünnepségre és a vacsorára: A vacsora ára: 9900.- Ft/fő 

Szabóné Tóth Hilda dáma asszonynál Tel.: 06 30/249 68 26; e-mail: hilda.szabone@qpp.hu 
 

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI 
NUNQUAM RETRORSUS! 
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Tisztelt Borlovagrendi Barátaink! 

2022. május 21-én tartjuk hagyományos tagfelvételi és előlépési ünnepségünket. 
Rendezvényünk szorosan kapcsolódik a XXVI. Szegedi Borfesztiválhoz (2022. május 14 - 23),- 
amely Magyarország legnagyobb bormustrája - és a Szeged Napja ünnepségsorozathoz. 
Ugyancsak ebben az időpontban kerül megrendezésre a Hídi vásár. 
Emiatt az igen csak zsúfolt programoknak köszönhetően korlátozott mértékben áll 
rendelkezésünkre szálláslehetőség. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a rendezvényünkre 
érkezőknek nem tudunk szállást biztosítani.  
Itt küldjük szállás ajánlatunkat a rendezvény helyszínén (vacsora).  
Art Hotel 6720 Szeged, Somogyi utca 16. 
 
Kedvezményes szobaár: (korlátozott számban áll a rendelkezésünkre) 

 a./  2 ágyas szoba reggelivel 1 fő részére  24.500.-Ft/éj  

 b./  2 ágyas szoba reggelivel  2 fő részére   29.500.-Ft/éj 

 c./ lakosztály ára visszaigazolásban kerül közlésre 

 Személyenként  IFA           500.-Ft/éj 

 Gépkocsi parkolás a szálloda mélygarázsában     2.000.-Ft/éj 

Megrendeléseket az alábbi címre kérjük:  

a.) Szegedi Art Hotelnak, Pusztai-Szőry Anett Head of sales asszony részére a 
sales@arthotelszeged.hu. 

A megrendelésben kérem jelezni, hogy az Európai Borlovagrend rendezvényére érkeznek. A 
szállások jelenleg 2022. május 20-ra és 21-re kerültek lefoglalásra 2 éjszakára. Mindenki 
egyénileg dönti el, hogy egy vagy két éjszakát kíván igénybe venni. A foglalások érkezési 
sorrendben kerülnek visszaigazolásra, ezért javasoljuk, hogy foglalását mindenki küldje meg a 
lehető legrövidebb időn belül. 
Lovagbaráti üdvözlettel: 
 
Szeged, 2022. február 18.  
 

Alfred R. Tombor Tintera sk.     Abg. Z. NR Otto Pend  sk. 
Der Magister Generalis Consul I.    Der General Kapitӓn Consul II. 

 
Tagai István sk 

Prokonzul 
 

Szabó Kálmán  sk.      Samu Ferenc sk. 
I. Legát       II. Legát 

 
IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI 

NUNQUAM RETRORSUS! 



 
Meghívó 

 
Tisztelt Borlovagrendi Barátaink! 

 
Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Szegedi Legációja 

 
2022. május 21-én tartja tagfelvételi és előléptetési ünnepélyes programját, melyet 
hagyományainkhoz híven kísérő programmal is szeretnénk emlékezetessé tenni.  
Ezért 2022. május 20-án (pénteken) egy kis kellemes kirándulásra invitálunk.  
A programban felkeressük az Európai Borlovagrend Szerbiai Konzulátus most alakuló 
Szabadkai Legációját, illetve a kinevezésre váró Bóni László I. Legát. pincészetét Palicson. 
László eddig három alkalommal világbajnoki aranyérmet nyert pálinkáival, és borai is sok szép 
elismerést gyűjtöttek már be. (Bővebben erről honlapján olvasható)  
A programmal szeretnénk nyitni a vajdasági borászatok felé annál is inkább, mert egykor ez a 
terület a Csongrádi borvidék szerves része volt és jelenleg is büszkén idetartozónak tarják 
magukat. Lovagrendünknek jelenleg élő kapcsolata van a felvidékiekkel, az erdélyiekkel, de a 
Vajdaság jelenleg fehér folt.  
 
Program: 
16.00 órakor gyülekezés az Art Hotel előtt, majd autóbusszal utaznánk Röszke - Palics 
útvonalon a dibonis pincészetbe (5 km). 
17.00 órától 5-6 féle pálinka kóstolása a pálinka házban, pogácsa, ásványvíz, majd átsétálunk 
az étterembe (300 m) ahol vacsora - szerb specialitásokból (csevab, pljeskavice, flekken, saláta, 
kenyér, sütemény) közben borkóstolás – 6-7 féle bor - ásványvíz, zenekar gondoskodik a jó 
hangulatról. 
21.00 órakor visszautazás Szegedre, várható érkezés 22.00 óra. Kívánság szerint az időpont 
módosulhat.   
 
Részvételi díj: 13.500.-Ft mely tartalmazza a pálinka és a borkóstolás, a vacsora és az autóbusz 
költséget.  
 
Figyelem! 
Az utazáson érvényes személyigazolvánnyal, útlevéllel lehet részt venni. 
Ha az étkezéssel kapcsolatban kívánsága van, kérem, jelezze (vegetáriánus, egészségügyi stb.) 
Érdekelődés esetén Bóni barátunk szívesen bemutatja a pincészetet is. 
 
Jelentkezni: 2022. április 30-ig  Szabóné Tóth Hilda dáma asszonynál 
Telefon: 06 30/ 249 68 26 vagy         e-mail: hilda.szabone@qpp.hu    
Jelentkezéseket érkezési sorrendben tudunk elfogadni, mivel a helyszín fogadó kapacitása 
korlátozott. 
Szeged, 2022. február 18. 
 
Lovagbaráti üdvözlettel: 
 

Szabó Kálmán sk      Samu Ferenc sk 
I. Legát      II. Legát 


