
EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült: a Monori Borút Egyesület vezetősége és a Monor Környéki Strázsa 

Borrend jelenlevő nagytanácsi tagjainak megbeszélésén 

Dátum, időpont: 2010. február 10. 18 óra 

Helyszín: Czeglédi György pincéje – Strázsahegy, Monor 

 

Jelen voltak 18.00-kor: 

Kaltenecker Andrea 

Kugel György 

Szabó István Gyula 

Megyeri Szabolcs 

Takács Endre 

Karakas János 

Tóth László 

Ambrózi Pál 

Kiss Péter 

18.40-kor érkezett: 

Csuzi Lászlóné 

Csuzi Szabolcs 

Mikla László 

19.00-kor érkezett: 

Czeglédi György 

 



 

Napirendi pontok: 

 

1. Rendezvényeken való együttműködés lehetőségei – Monori Borút Egyesület éves 

rendezvényeinek ismertetése  

- Strázsahegyi pincefesztivál: 2010. május 22. 

- Monori MUSTra: 2010. augusztus 28. 

- Beigli lejárató és forralt bor tesztelő túra: 2010. december 29. 

 

2. Utazás kiállításon való részvétel lehetőségei 

- GKRTE – LEADER standon való megjelenési lehetőségek 

 

3. A két egyesület anyagi dolgainak rendezése 

- Borrend tagdíja 

- 2009-es Utazás kiállítás közös kiadványának költségrendezése a borút egyesület részéről 

 

1-es napirendi pont: 

Szabó I. Gy.: ismerteti a borút egyesület 2010 évi rendezvényeit. Elsőként a május 22-én 

megrendezésre kerülő Strázsahegyi pincefesztiválról beszél, kéri a borrend segítségét 

(társszervezőként) a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához. Kéri, hogy a borrend 

azon tagjai , akiknek a pincéi az Orbán tér környékén vannak, nyissák ki és segítsék azon 

borrendi társaik megjelenését a pincefesztiválon, akiknek pincéje a hegy másik oldalán van. 

Tóth L.: elmondja, hogy a borrend „tekerő-kavaró” rendezvénye idén más időpontban 

(június) kerül megrendezésre. Örömét fejezi ki, hogy a borrend tagja lett a borút 

egyesületnek, és együttműködést szorgalmaz a két szervezet között. Elmondja, hogy fizikai 

távolság van a két szervezet rendezvényei között (borút rendezvénye Szent Orbán téren, 

borrendé Téglagyári pincéknél). 

Kugel Gy.: elmondja, hogy tavaly ő is felajánlotta egyik pincéjét azok számára. akiknek nem 

itt van a pincéje. Véleménye szerint a borrend feladata, hogy akinek az Orbán tér környékén 



van pincéje, és van kedve, vegyen részt a rendezvényen, a borút feladata, hogy további 

pincéket szervezzen a rendezvényen részt venni szándékozók részére 

Tóth L.: a borrend nevében köszöni a borút felkérését, és kérdezi, hogy a borrend 

szervezzen-e díszavatást? 

Szabó I. Gy.: a borút szeretné, de e témában még egyeztetni kell a főszervező Gazdakörrel is 

Tóth L.: javasolja, hogy a jövőbeni sikeres együttműködés érdekében mindenki kerekedjen 

felül a személyes konfliktusain, mert csak így lehet a későbbiekben hatékonyan 

együttműködni 

Kugel Gy.: elmondja, hogy a két szervezetnek nem teljesen egyezik meg a programja, de sok 

közös cél is van, ezért ki kell alakítani az együttműködés feltételeit (cél nézeteltérések, 

feszültség csökkentése). Javasolja, hogy a két szervezet jelenjen meg együtt a TV-ben vagy az 

írott sajtóban, hogy a két szervezet kifelé mutató nézeteltéréseit eloszlassa. Elmondja, hogy 

az ő célja is, hogy a Strázsahegy fejlődjön, de ehhez szükséges, hogy egyezségre jusson a két 

szervezet, és közösen sikeresebben pályázzanak meg pályázati pénzeket. Véleménye szerint 

a „családias Strázsahegy” mellett teret kell engedni a pincevendéglátóknak is. 

Kiss P.: elmondja, hogy az a probléma, hogy a pályázati forrásokat nem arra lehet elkölteni, 

ami igazán szükséges (tanösvényre gondol) 

Karakas J.: elmondja, hogy arra lehet pályázni, amit éppen kiírnak, a bormarketinges 

pályázatok esetén hegyközségi ajánlással és a két szervezet összefogásával sikeresebben 

lehet a jövőben pályázni 

Kugel Gy.: Ivan Merlet 2009-es előadásából idézve elmondja, hogy az előadó tapasztalatai 

által mitől működik jól a borturizmus? Ha kölcsönösen elismerik a borturizmusban 

érdekeltek egymás létjogosultságát, céljait és érdekeit. Ennek érdekében együttműködést 

szorgalmaz a két szervezet között.  

Június 5-én lesz a borrend főzőfesztiválja, és a 10 éves jubileumi ünnepség, javasolja, hogy a 

két szervezet jelenjen meg egymás rendezvényein (pincefesztivál és főzőfesztivál). Mindkét 

szervezet esetében a kapcsolati tőke erősítését javasolja. 

 

Fentiek eredményeként: 

A két egyesület jelenlevő vezetőségi, illetve nagytanácsi tagjai megegyeznek, hogy 

társrendezőként részt vesznek a pincefesztiválon és a főzőfesztiválon. 

Szabó I. Gy.: ismerteti az egyesület tervezett nyárvégi rendezvényét: augusztus 28. Monori 

MUSTra, Orbán tér környéki rendezvény, alapvetően a must és a szőlő köré épülő 

rendezvény. 



Karakas J.: támogatja az ötletet, egyben javasolja, hogy a központi helyen legyen felállítva 

egy nagy prés, amit a látogatók kipróbálhatnak. 

Csuzi Sz.: javasolja, hogy keressenek egy szponzor céget, aki kihelyezi saját prését a 

rendezvény idejére. 

Szabó I. Gy.: ismerteti a téli rendezvényt, Bejgli lejárató és forralt bor tesztelő túra dec 29-

én, alapvetően a forralt bor köré szerveződő rendezvény. 

Csuzi Sz.: elmondja, hogy a téli rendezvény középpontjában a forralt bor állna, és javasolja, 

hogy a forralt borokat zsűrizni lehetne, és a nyertes forralt bor készítő a Lovagi lakomán 

készíthetné el a forralt borját. 

 

Fentiek eredményeként: 

A két egyesület jelenlevő vezetőségi, illetve nagytanácsi tagjai megegyeznek, hogy a 

borrend társrendezőként részt vesz a másik két borút egyesületi rendezvényen is. 

 

Kugel Gy.: javasolja, hogy a médiával való jó kapcsolatra nagyobb hangsúlyt fektessenek az 

egyesületek (helyi sajtó és Tv megszólítása). 

 

2-es napirendi pont: 

Kaltenecker A.: elmondja, hogy a két szervezetnek lehetősége van a GKRTE standján és az 

illetékes HACS faházában (LEADER expo) megjelenésre a március 4-7 között megrendezésre 

kerülő Utazás Kiállításon. 

Csuzi L-né.: elmondja, hogy régóta nézeteltérés van a GKRTE és a borrend között, ezáltal 

nem támogatja a GKRTE-nél történő megjelenést. 

Kugel Gy.: elmondja, hogy a Vigadó jó kapcsolatot ápol a GKRTE-vel, javasolja, hogy rajtuk 

keresztül tartsuk a kapcsolatot a GKRTE-vel.  

Javasolja, hogy mindkét egyesületnek, hogy lépjen be a Duna Borrégió Borút Egyesületbe, 

mert ezáltal nagyobb esély van sikeres bormarketinges pályázatokra. 

Karakas J.: támogatja a belépés ötletét 

Kugel Gy.: javasolja a tanösvény kibővítését a Forrás helyi természetvédelmi terület felé. 

Kaltenecker A.: javasolja, hogy a két szervezetből 1-1 képviselő egyeztessen az Utazás 

kiállítással kapcsolatban, javasolja, hogy a két szervezet közös kiadványon mutatkozzon be. 



Karakas J.: javasolja, hogy az Utazás kiállításon a borkóstoltatás helyett tombola és kérdőív 

kitöltésével kapjanak az érdeklődök borkóstolót vagy egyéb meglepetést. A kérdőív 

kitöltésével adatok is gyűjthetők, mely által folyamatosan tájékoztathatjuk a regisztráltakat 

aktuális rendezvényeinkről. 

Tóth L.: javasolja, hogy a szórólapon az éves programok és az egyesületi elérhetőségek 

legyenek feltüntetve. 

 

Fentiek eredményeként: 

A Monor Környéki Strázsa Borrend jelenlevő nagytanácsi tagjai határoznak, hogy az Utazás 

Kiállításon való megjelenés koordinálásával (az egyesület megjelenésének és a kiadvány 

arculatának meghatározásával) Kugel Györgyöt bízza meg. 

A Monori Borút Egyesületvezetősége határoz, hogy az Utazás Kiállításon való megjelenés 

koordinálásával (az egyesület megjelenésének és a kiadvány arculatának 

meghatározásával) Kaltenecker Andreát bízza meg. 

A két szervezet jelenlevő vezetősége megegyezik abban, hogy a készülő kiadvány 

felmerülő költségeit megfelezi, és ha szükséges, akkor mindkét szervezet taggal 

képviselteti magát az Utazás kiállításon. A képviselő tagok megszervezését a két 

koordinátor végzi. 

 

3-as napirendi pont: 

Szabó I. Gy.: elmondja, hogy a tavalyi Utazás kiállításon készült szórólap költségeit (összesen 

50.000 Ft) úgy határozták meg a szervezetek, hogy 1/3-ot fizet a borrend, 1/3-ot fizet a 

borút, és 1/3-ot fizetnek a külön feltüntetett egyesületi tagok. A borút egyesület akkor még 

nem rendelkezett bevétellel, ezért kérte a borrendet, hogy a kiadvány költségeit előlegezze 

meg, addig amíg a tagdíjakból nem lesz önálló bevétele. Mivel a tagdíjak nagy része már 

befizetésre került, ezért most rendezni kívánja tartozását, melynek összege 17.000 Ft. 

Kéri a borrendet, hogy rendezze tagdíj elmaradását, mely a 2009-es évben az egyszeri 

alakulási költségekkel összesen 12.000 Ft. 

Takács E.: köszöni a tájékoztatást, egyeztetni fog Bodor János nagymesterrel és utána 

rendezik az elmaradásukat. 

A megbeszélés véget ér. 


