
 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

Ezúton, a szervező Vigadó Kulturális és Civil Központ és a Monor Környéki 

Strázsa Borrend nevében szeretnénk Önöket felkérni, hogy az általunk immár ötödik 

alkalommal szervezett Borvidékek Hétvégéje (2016. június 11.) rendezvényen, bort 

kínáló vállalkozásként képviseljék az Önök borvidékét a Monori Pincefaluban!  
 

A rendezvény célja nem csak a helyi, de az országos borkultúra népszerűsítése is. E 

cél mentén 2012-ben került első alkalommal megrendezésre a Borvidékek Hétvégéje. 

Egyedülálló módon, Budapest közvetlen szomszédságában, autentikus pincefalu környezetbe 

hozza össze a bort kínálókat és a bort szerető embereket.  

A Borvidékek Hétvégéjét a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége teljes 

szakmai támogatása is övezi. Velük együttműködve választottuk ki az elmúlt években a bort 

kínáló borászatokat az ország valamennyi borvidékéről. Az idei évben is várjuk az ország 

minden részéből a borászatokat a legszebb, legjobb adottságokkal rendelkező helyi 

borospincékbe. Terveink szerint sokszínű, ingyenes kulturális programmal várjuk a 

családokat, a szakmai közönséget és a bort kedvelőket.  

A kóstolást és fogyasztást mindenki helyben, készpénzben fizeti közvetlenül 

Önöknek. Az ide érkező vendégek emellett 4 darab 200 forint értékű kupont kapnak, 

melyet bármelyik bort kínáló vállalkozás elfogadhat, ha részt kíván ebben venni, mely 

kuponokat a nap végén készpénzre válthatnak a szervezőknél.  

A borkínálásra a helyi borosgazdák pincéiben kerül sor, ők lesznek az Önök 

vendéglátói. A tavalyi évhez hasonlóan, a bor kínálásának lehetőségét ingyen tudjuk 

biztosítani, a vállalkozásoknak semmilyen felénk kötelezően fizetendő költsége nincs! A 

rendezvény szombati napján a pincék hivatalos nyitva tartása 14-20 óra között lesz.  

 

Kérjük amennyiben érdekli Önöket a lehetőség, és borászatukkal képviselnének 

egy magyarországi borvidéket, írásban (e-mailben vagy levélben) jelentkezzenek a 

Vigadó Kulturális és Civil Központ alábbi elérhetőségein: 

Vigadó Nonprofit Kft. 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67. 

vigado@vigadokft.hu (Gál Zoltán)  

 

Ha az elmúlt években részt vettek már a rendezvényen, és kapcsolatban maradtak az 

akkori vendéglátóikkal, akkor természetesen nekik is jelezhetik részvételi szándékukat! 

 

A Monori Pincefalut és a főszervező Monor Környéki Strázsa Borrendet jobban 

megismerheti a www.borvidekekhetvegeje.hu oldalon, ahol a tavalyi rendezvény képeit is 

megtalálja!  

A program nem valósulhatna meg a helyi pincetulajdonosok önzetlen segítsége, és az 

Önök közreműködése nélkül, amit ezúton is köszönünk! Reméljük, hogy a fenti program 

elnyerte tetszésüket; elfogadják felkérésünket és hamarosan a Monori Pincefaluban 

üdvözölhetjük majd Önöket! 

 

Monor, 2015. december 10.     

 

 

              Bodor János           Hanzelik Andrea 

               nagymester       szervező 

Monor Környéki Strázsa Borrend             Vigadó Nonprofit Kft. 
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