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Borkirálynő kerestetik!
A Borkirálynő választásra a borrend meghívja mindazokat a hölgyeket, akik
érdeklődést tanúsítanak a bor iránt, szívesen áldoznak szabadidejükből a Balatonmelléki
tájegység, ezen belül a Mezőföld, és Enying borainak népszerűsítésére, örömmel vesznek
részt a borlovagrend rendezvényein.
A borkirálynő cím elnyerésére várjuk mindazok jelentkezését, akik kötődnek e
tájegységhez. A borkirálynőt 3 éves időtartamra választja borrendünk. Az érdeklődőknek az
írásos pályázatukat augusztus 01-ig kell eljuttatni a borrend e-mail címére:
borrend@enyingiborrend.hu, vagy postai úton: Enyingi Borkedvelők Rendje, 8130 Enying,
Erzsébet u 10. címre.
A pályázat feltételei:
- Írásbeli motivációs bemutatkozás rövid életrajz keretében (fényképpel),
- A szőlő- és borkultúrához való kötődés bemutatása.
A borkirálynő feladata:
Három éven keresztül az Enyingi Borkedvelők Rendjét képviseli különböző
rendezvényeken, fesztiválokon, települési ünnepségeken. A kultúrált borfogyasztás
népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt, tájegységünk szőlészeti- és borászati
hagyományainak ápolása a Borrend irányítása alatt.
A borkirálynő választás főbb szempontjai:
- Szakmai ismeret és elkötelezettség a kulturált borfogyasztás iránt, hagyományőrző
jelleggel tudjon a borról beszélni,
- Szakmai ismeret a magyarországi borvidékekről, különös tekintettel az Enying közeli
borvidékekre,
- Nemzetközi borrendi mozgalom és a magyarországi borrendi mozgalom történetének
ismerete,
- Kellemes megjelenés, jó társalkodó képesség, pozitív életfelfogás, betöltött 18. életév.
Előnyt élvez az, aki:
- érettségizett,
- legalább egy idegen nyelvet beszél,
- B kategóriás jogosítvánnyal,
- számítógépes ismeretekkel rendelkezik,
- jó kommunikációs készséggel bír,
- Enyingen, vagy a környező településeken él.
Sikeres pályázat esetén a Borrendi Tanács személyes bemutatkozásra biztosít
lehetőséget egy borvacsora keretén belül, melyre szeretettel várják a pályázókat szeptember
02-án. Ezen az esten a részvevők szavazata alapján választják meg a borkirálynőt. A
borkirálynő megkoronázása egy későbbi időpontban, ünnepélyes keretek között történik.
Borrendünk fenntartja magának a választás jogát. Mindazon jelentkezők, akik
pályázatuk beadásával elfogadják a pályázat kiírásában szereplő részleteket, tudomásul
veszik, és kijelentik, hogy ezen jogot tiszteletben tartják. A sikeres pályázók közül a kikerülő
borkirálynői címet tisztelik, rangként elfogadják azt. Borkirálynőhöz méltóan hűen viselik a
megmérettetés viszontagságait.
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