Az „AMBRÓZIA " Mézlovagrend
Alapító Okirata
Az „Ambrózia" Mézlovagrend a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete keretében működő,
önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység.
Alapíttatott: 2005.év decemberében.
Mézlovagrendi eskü
MÉZLOVAGOK FOGADALMI ESKÜJE
Én………………. ünnepélyesen esküszöm
hogy elkötelezett és hű tagja leszek
az AMBRÓZIA Mézlovagrendnek
minden lehetséges eszközzel
terjesztem és védem
a magyar termelői mézeket
és méhészeti termékeket
különös tekintettel
a zalai akácméz
jó hírnevére.
Mézlovaghoz méltóan
munkámban,
méhészkedésemben
és emberi viselkedésemben
példamutatóan járok el.
Tapasztalatom
és legjobb tudásom szerint
segítem a mézfogyasztó társadalom
és a hozzám forduló méhészeket.
Zala megye jó hírnevét
tovább öregbítem.
Óvom és védem
a természetet.
Isten engem úgy segéljen!
A Mézlovagrend névadója: az „Ambrózia" a görög mitológiában az istenek eledele volt, italuk
pedig a nektár. A szó jelentése: halhatatlan.
A legenda:
A görög-római mítosz az istenektől származtatja a méhet. Az Olympus isteneinek legkedveltebb
tápláléka a méz volt. Ennek bizonyságára álljon itt a következő legenda: Zeus Kronos és
Rhea fia volt. Rhea, hogy fiát, Zeust a falánk Kronos feneketlen gyomra elől megmentse,
férjének egy pólyába göngyölt kődarabot adott, a csecsemő Zeust Kréta szigetére vitte, ahol
a kitett gyermeknek az Idahegyi méhek mézet, egy sas pedig ambróziát hordott eledelül. Az
álmoskönyv szerint: a méhecske álmunkban is a szorgalom, a rendszeretet, az alkalmazkodás,
valamint az egyéni érdekeket megelőző közösség iránti elkötelezettség jelképe. A „méhcsípés"
új ismeretséget, vagy szerelmi kapcsolatot ígér. A méz általában a jó egészség jeleként
értelmezhető.

Az „Ambrózia" "Mézlovagrend Alapító Tagjai:
1. Boronyákné Papp Margit
2. Bukics János
3 . dr. Bukics Orsolya
4. Czémán László
5. Dr. Fendrik Péter
6. Fitos László
7. Gombos Ferencné
8. Jári Imre
9. Kiss László ids.
10. Máté László
11.Miklós János
12. Mrakovics Gyula
13. Németh László
14. Pózvai Andrea
15. Pózvai Ervin
16. Szekeres János
17. Varga Norbert

méznagykövet
nagymester
méhjogok őre
zászlóőr
főgyógyász
krónikás
udvarhölgy
kasmester
nektárőr
ceremóniamester
tárnokmester
dalnok
alkancellár
apród
pecsétőr
kancellár
csuporőr

A mézlovagrend jelenlegi tagjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Boronyákné Papp Margó
Bukics János
Czémán László
ifj. Czémán László
Dr. Fendrik Péter
Fitos László
Jári Imre
Id. Kiss László
Kiss László
Lévay Gabriella
Máté László
Miklós Balázs
Miklós János
Mrakovics Gyula
Németh László
Németh Zsolt
Salamon József

méznagykövet
tiszteletbeli nagymester
zászlóőr
főméhész
főgyógyász
krónikás
kasmester
nektárőr
zászlóvivő
pecsétőr
ceremóniamester
tárnokmester
tiszteletbeli dalnok
alkancellár
nagymester
dalnok

Palástunk zöld színe Zala megye zöld színére, illetve a Nemzeti trikolór zöld színére utal, a
remény színe is a zöld. A rajta lévő sárga díszítés az aranylóan sárga mézet szimbolizálja. A
hölgyek fehér blúza és a férfiak fehér inge a méhek szűzies életét jelképezi.

Az „Ambrózia " Mézlovagrend
Alapszabálya
Az „Ambrózia " Mézlovagrend a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete keretében működő, önálló
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység.
Pénzügyi kérdésekben az Anya egyesülettel való előzetes egyeztetés szükséges.
A Mézlovagrend névadója: az „Ambrózia" a görög mitológiában az istenek eledele volt.
A szó jelentése: halhatatlan.
A Rend zászlós méze a zalai akácméz.
A „Rend" öltözete: ujjatlan pelerin szerű palást. Alapszíne a zöld: a trikolór és Zala megye zöld színével
(mely az alapítás időpontjában volt) harmonizál, az arany zsinórózás az arányló sárga mézet
szimbolizálja. Aláöltözetként fehér ing, hölgyeknél fehér blúz, fekete cipő és fekete nadrág. A viselet
fehér ingje a zalai fehér akácvirágot szimbolizálja.
A rend lovagi zászlaját minimum 3 fő lovag jelenlétében lehet vinni. A zászló őrzési helye a söjtöri
közösségi ház.
A Rend célja és feladatai:
A jó minőségű magyar méz hírének terjesztése, kiemelten a zalai akácmézé.
Gasztronómiai rendezvényeken való aktív részvétel, k i e m e l t e n a Kárpát-medencei
Mézfesztivál, , mézes napok szervezése kiemelten kisiskolások és óvodások részére.
Rendezvényeken való részvétellel kapcsolatok kiépítése és ápolása társ lovagrendekkel. Az
idegenforgalom fejlesztésének segítése a rendezvények színesebbé tétele a díszes öltözékkel és
méltóságteljes viselkedéssel. A söjtöri méhész egyesület hírnevének öregbítése.
A "Mézlovagrend" tagjai:
Lovagrendi státuszok: A lovaggá ütött tag.
A lovagrend tagja lehet a Söjtör és Térsége Méhészei Egyesületének tagja, a tag férje, vagy közvetlen
hozzátartozója. További feltétel az emberi attitűd.
A felvétel menete: írásbeli kérelem a Nagymesteri Tanácsnak, vagy ajánlással. Elutasítás esetén
fellebbezés a Főtanácshoz.
A lovagrendi tagság megszűnik: elhalálozással, kilépéssel, törléssel, kizárással
A „Rend" tagja kilépési szándékát bármikor bejelentheti (írásban)
A „Rend" tagjai sorából törölni kell azt a tagot, akinek egyesületi tagsága megszűnik
A "Rend" azon tagját, aki magatartásával méltatlanná válik a lovagi címre, fegyelmi úton ki kell
zárni a „Rendből".
Tiszteletbeli tag lehet az a tag, akit a nagymester javaslatára a főtanács elfogad.
A rend azon tagját, aki tárgyévben – a hatálybalépés évétől kezdve – 1 évig nem vesz részt a rend
életében, azt a nagymester javaslatára a főtanács a tagságát megszüntetheti.
A mézlovagrend által szervezett, illetve az anyaegyesület szervezésében megvalósuló,
mézlovagrend által támogatott kiemelt programok:
 Kárpát-medencei Mézfesztivál
 Mézes nap óvodákban és iskolákban évente többször: mézlovagok száma/2 .Ezen
rendezvények minimum 2 lovag jelenlével.

A Mézlovag jogai:
A rendezvényeken való részvétel.
A jogszabályokban fennálló feltételek mellett bármely tisztségre választható.
Tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg.
A tagok kötelezettségei:
Mézlovaghoz méltó példamutató viselkedés.
A „Rend" alapszabályát, határozatait megismerni és betartani és betartani.

Minden tag köteles részt venni a„Rend" feladatainak megvalósításában:
Az egyesület rendezvényén- kiemelten a Kárpát-medencei Mézfesztiválon, valamint lovagrendi
megjelenést igénylő egyéb saját rendezvényeinken való kötelező megjelenés.
Évente 2 rendezvényen való kötelező megjelenés, melyekre a lovagrend meghívást kap és
hagyományainknak megfelelően a korábbi időszakban is részt vettünk.
A rend céljainak megfelelően köteles a mézet népszerűsíteni a programban megjelölt mézes napok
szervezésével lakóhelyén illetve lakóhelyéhez közeli iskolákban, óvodákban.
A ,,Rend" szervei és működésük:
A Főtanács:
A Főtanács a „Rend" legfőbb szerve, tagjai a „Rend" tagjai. Évente legalább egyszer össze kell
hívni, összehívásáról a nagymester gondoskodik.
A Főtanács ülésének helyét, idejét és napirendjét a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban kell
közölni a tagokkal.
A Főtanács üléseit a nagymester vezeti, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással.
Határozatképes, ha a szavazat képes tagok fele + l fő jelen van.
Határozatképtelenség miatt megismételt Főtanácsi ülés az eredeti napirenddel a megjelentek számára
való tekintet nélkül határozatképes. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni az általános szabályok
szerint.
A Főtanács hatásköre:
Elfogadja, illetve módosítja az “alapszabályt”. Négy éves időtartamra megválasztja a “Nagymesteri
Tanácsot. Fellebbezési ügyekben döntést hoz. Beszámoltatja a Nagymestert az éves végzett munkáról.
A Főtanács hatáskörébe tartozik a tagok, a kilépő illetve újonnan belépő lovagok “címeinek” kiosztása,
melyet javaslat alapján szavaz meg a Főtanács.
A Nagymesteri Tanács a “Rend” operatív szerve.
Tagjai:a nagymester, a főméhész, méznagykövet és pecsétőr.
A Nagymesteri Tanácsot a nagymester vezeti. szükség esetén, de évente legalább egyszer össze kell
hívni.
Az üléseiről feljegyzést kell készíteni.
A Nagymesteri Tanács bírálja el a tagfelvételeket.
A Nagyymesteri Tanács eseti (ad hoc) bizottságokat hoz létre egyes feladatok megoldására.
A Nagymesteri Tanács a lovagrend egyes tagjait is megbízhatja bizonyos feladatok elvégzésével. Minden
évben év végén meghatározza az alapszabályban rögzített programokat előre 1 évre, személyekre
lebontva, melyet a rend tagja köteles végrehajtani.
A Rend gazdálkodása. A Rend önálló gazdálkodást nem folytat.
Egyéb rendelkezések:
Lovagrendi avatás és lovagrendi eskü csak ünnepélyes keretek közt történhet a Kárpát-medencei
Mézfesztiválon.
A lovagrendi palást csak ünnepélyes alkalmakkor, ceremóniakor viselhető.
Hatályba lépés: 2018. március 19.

