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A Vadász  Borrend  egyedülálló 
a borrendek között, mert szinte 
kizárólag a vadászat ősi mester
ségét ûző tagokból áll, így nem 
egy  adott  borvidékhez  kap
csolódik,  hanem  valamennyi
hez  egyszerre.  Honnan  jött  ez 
a  különös  ötlet?  –  kérdeztük 
Domján Károlytól.

Be kell vallanom, hogy koráb
ban  a  borral  semmiféle  kap
csolatom  nem  volt.  Még  mint 
budafoki  lakos,  1991ben  egy 
helyi  rendezvényen  díszruhá
ban  lévő  vendégekkel  találkoz
tam,  akik  –  mint  utólag  kide
rült  –  borrendeket  képviseltek. 
Ezt  követően  határoztuk  el  a 

Négyezer borcímke az egykori kancellár, Domján Károly gyûjteményében

Tízéves a Vadász Borrend
Az európai borlovagrendek története a közép-
korig nyúlik vissza. Az egykori társaságok a bor 
népszerûsítését tûzték zászlajukra, párosítva a lovagi 
erényekkel: a hûséggel, az odaadással és a mér-
tékletességgel. A Bacchusi Borrendek Nemzetközi 
Szövetségéhez 1978-ban csatlakozó Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetségének 44 tagja között 
ott találjuk az éppen tíz esztendeje Domján Károly 
ötlete és munkája révén alapított, jelenlegi érdi 
illetõségû Vadász Borrendet is.

néhai Berecz Lajos barátommal 
közösen, hogy a Budafok, a bor 
fővárosa címet viselő budapesti 
kerületben  borrendet  hozunk 
létre. Ennek az ötletnek az ered
ménye  a  2012ben  fennállásá
nak  20.  évfordulóját  ünneplő 
Promontorium  Borlovagrend, 
amelyben  kancellári  tisztséget 
töltöttem  be,  s  amelynek  ma 
örökös tagja vagyok.

– Érthető tehát, hogy ez a 
Budafok tizenhetedik századi 
nevét viselő borrend megterem-
tette közvetlen kapcsolatát a 
borral. De hogy alakult ki a 
kapcsolat a vadászathoz?
1983  óta  tagja  vagyok  a  Dr. 

Homoki  Nagy  István  Vadász
társaságnak. Mint vezető sport
vadász  a  szakirodalom  böngé
szése  közben  olvastam  a  kirá
lyi  vadászatokon  szolgálatot 
teljesítő  királyi  pohárnokokról. 
Ekkor  merült  fel  bennem  egy 
vadászoknak  szervezendő  bor
rend gondolata, amelynek alap
feladata: a szőlészet és vadászat 
együvé tartozásának elfogadása 
mint  a  két  legősibb  étekszerző 
mesterség  szeretete  és  tiszte
lete.  Hosszú  szervezőmunkám 
eredményeként  2011ben  a 
velencei  Szent  Benedictus  és  a 
szegedi  Szent Vince Borrendek 
támogatásával  megalakult  az 
Ordo Vini Venatorum, a Vadász 
Borrend, amelynek első kancel
lárja lettem. 

– Kik a borrend tagjai?
– Elsősorban olyan vadászok, 

akik  kistermelőként  borászat
tal  is  foglalkoznak,  de  olya
nok  is vannak közöttünk, akik 
egyszerûen csak szeretik a bort 
és  értenek a  gasztronómiához. 
A tagok között üdvözölhetjük a 
villányi Bock József Borászat, a 
badacsonyi Németh Borház, az 
etyeki BuzálMórocza Pincészet 
és a mádi borvidéken mûködő 
Bódi és Társa Kft. tulajdonosait. 
A Magyarországi  Borrendek 
Országos  Szövetségének  tag 
borrendje  vagyunk,  sajátos, 
díszes  öltözékkel,  emblémá
val,  zászlóval,  tevékenységi 
körünkhöz  kapcsolódó  króni
kával,  és  természetesen  zász
lós borral  is rendelkezünk. Ma 
még  sajnos  nincs  közöttünk 
érdi borász, de már 2004ben a 
Gazdakörrel  közösen  szervez
tük az első érdi  szakmai  indít
tatású  borminősítő  versenyt, 
részt  vettünk  a  Falusi Ferenc 
által  a  Kutyavárban  szervezett 
majálison, a Földrajzi Múzeum 
kertjében  szervezett  színházi 
estéken,  és  más  rendezvénye
ken  is  rendre  megjelentünk, 
szerepeltünk a helyi médiában, 
több  kezdeményezést  tettünk, 
de mindez hiába. Az Érd Város 
Bora  kitüntető  címre  vonat

kozó  javaslatunknak  sem  lett 
támogatója, akárcsak Borászok 
és  Borivók  Egyesületének  ala
pítására  vonatkozó  kezdemé
nyezésnek.

– Ez olyan keserûen hangzik, 
mintha érték nélkülinek tartaná 
az elmúlt tíz évet, s mintha már 
nem érdekelné önt maga a bor-
rend sem?
Nem,  nem.  Szó  sincs  róla, 

ám  kétségtelen,  hogy  2002es 
Érdre  költözésemet  követően 
több  érdi  illetőségû  borászt 
szerettem  volna  megnyerni 
ügyünknek. Azért vannak ered
ményeink  szép  számmal,  és 
országszerte ismernek bennün
ket. Különös színfoltja életünk
nek,  hogy  2003  óta  minden 
év  november  harmadik  nap
ján megrendezzük az országos 
vadászkistermelők  borverse
nyét. Szent Hubertus napján a 
gödi  NemeskériKiss  kúriában 
a  két  legnagyobb  pontszámot 
elért díjnyertes bor közül szak
mai  zsûri  kiválasztja  zászlós 
borainkat. Részt veszünk falusi 
rendezvényeken, mint legutóbb 
a töki Bor és Mûvészet Fesztivál 
programján.  Ma  a  budafoki 
CorVino  Pince  és  Bormúzeum 
a Komáromi Attila nagymester 
vezette  Vadász  Borrend  hiva
talos  székhelye,  s  én  ennek 
a  borrendnek  is  örökös  tagja 
lettem.

– Visszavonult borrendi tag-
ként akkor az ön számára már 
csak a borcímke maradt?
— Valóban nem vagyok olyan 

aktív, mint régen. A borrendek 
zászlós  borainak  borcímkéit 
1992 óta  gyûjtöm. Azért, hogy 
az  eddig  eltelt  idők  folyamán 
kialakított  kapcsolataim  telje
sen ne szakadjanak meg, a 4200 
darabos  gyûjteményből  egy 
kiállítási  anyagot  készítettem, 
amelyet  először  az  idei  tárno
ki  Szent  Orbánnapon  mutat
tam  be,  majd  az  érdi  Termál 
Hotel  Ligetben  tekinthették 
meg  a  látogatók.  Szeptember 
17től  a  Budapest  XXII.  kerü
letében  található  Szelmann
házban,  november  26tól 
pedig  a  tízéves  évforduló  kap
csán  a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban  állítom  ki  a 
borcímkegyûjtemény  legimpo
zánsabb darabjait.
Domján  Károly,  az  egykori 

vadász, a kétszeres borrendala
pító egészségi állapota miatt ma 
már  nem  ûzi  a  vadat,  s  a  bor
rend  rendezvényeire  is  ritkáb
ban  jut  el.  Barátságai  azonban 
nem  szakadtak  meg,  egykori 
ismeretségei  révén a mai napig 
érkeznek  hozzá  borcímkék, 
hogy  gyûjteménye  még  színe
sebb, még gazdagabb legyen.
  Vizsy Ferenc

Domján Károly, a Vadász Borrend örökös tagja
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A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

napközis nevelő 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: napközis nevelői munka 1–4. évfolyamon 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, 
•  napközis nevelői munka – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  diploma 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 25. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Érd címére 

történő megküldésével (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 22/I/2011 , valamint 
a munkakör megnevezését: napközis nevelő.          

•  Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a korosicsoma@gmail.com e-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Ráczné Tuza Ágota, Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 28. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. szeptember 10. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás 
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel. 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

angolnyelv-tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: általános iskolai nyelvoktatás 4–8. évfolyamon 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, angolnyelv-tanár, 
•  általános iskolai nyelvoktatásban szerzett tapasztalat – Legalább 5 év feletti szak-

mai tapasztalat, 
•  erkölcsi bizonyítvány 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Diploma 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 25. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Érd címére 

történő megküldésével (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 21/I/2011 , valamint 
a munkakör megnevezését: angolnyelv-tanár. 

•  Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a korosicsoma@gmail.com e-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Ráczné Tuza Ágota, Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 28. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. szeptember 10. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás 
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel. 


