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Térségi turisztikai adatbank és Strázsahegyi
pincekataszter elkészítése, a „Legyen neked is
saját pincéd” nevű projekt elindítása
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a
vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai
Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

Strázsahegy
A Monori Pincefalu
Még ma is tartja magát a mondás,
hogy nem lehet igazi monori az, akinek nincsen szőlője és pincéje a Strázsahegyen, azaz a Monori Pincefaluban. A háztáji bortermelés évszázadok
óta meghatározza Monor egészének
életét, ám az utóbbi évtizedekben az
ország egyik legnagyobb és legkülönlegesebb, közel ezer présházat magában foglaló pincefalva már egyre inkább elvesztette azt a szerepet, amit
évszázadokon keresztül biztosított.
Szerencsére a folyamat nem vált vis�szafordíthatatlanná. A helyi borkedvelők és civil szervezetek aktivitásának,
valamint az önkormányzati szerepvállalásnak köszönhetően a pincefalu
megújulásának jelei ma már nyilvánvalóak. Országosan is egyedülálló módon a Monori Borút Egyesület 2012ben éppen azért dolgozta ki a Legyen
Neked is Pincéd! programot, hogy valamennyi pince, présház jó kezekbe kerüljön! Hisszük és valljuk, hogy
pincetulajdonosnak lenni boldogsággal és büszkeséggel vegyült felelősség
is! Hiszünk értékeinkben, a pincefalu
magával ragadó szépségében! Hiszünk
abban, hogy ha egy borkedvelő ember ellátogat hozzánk, az előbb-utóbb
visszatér és egyszer talán később azon
is elgondolkozik, legyen neki is saját
pincéje a Monori Pincefaluban.
Választékból pedig ma még nincs

hiány: az egyesület által készített felmérés alapján jelenleg 807 hagyományos, építészeti értéket képviselő, eredeti állapotú, vagy részben már
átalakított, de értékes, illetve egyéb
tájba illő épület található a Monori Pincefaluban. Közülük ma is számos pince új gazdára vár. A www.
legyennekedispinced.hu honlapunkon a Strázsahegy valamennyi ingatlanát tartalmazó pincekataszter adatbázis is megtalálható, melyben külön
kereshetők az eladó pincék is. Természetesen a Monori Borút Egyesület
készséggel segít minden borkedvelőnek, hogy megtalálja álmai pincéjét!
A közel 1000 pince komoly építészeti értéket, egyben turisztikai potenciált is képvisel, rendezvényeinkre mind
többen látogatnak el és mind többen viszik ezzel a pincefalu jó hírnevét. Jelen kiadvány célja is ennek elősegítése,
hogy megmutassa a Strázsahegy, a pincefalu és ezzel együtt a térség értékeit.
Teremtsen kedvet egy túrához, egy-egy
rendezvény meglátogatásához, vagy
környékbeli település felfedezéséhez.
A főváros közvetlen közelében
lévő, jelenleg még felfedezésre váró
Monori Pincefalu Önre vár! Látogasson el a www.legyennekedispinced.hu
honlapra, ahol az aktuális rendezvényekről, programokról is folyamatos
tájékoztatást nyújtunk.
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Monor

Jégvirágtól borvirágig
A Jégvirágtól borvirágig elnevezésű
rendezvényt azoknak ajánlják a szervezők, akik szeretik a csalogatóan
gőzölgő forralt bort és a változatos
gasztronómiai remekeket.
A Monori Borút Egyesület januári rendezvénye az év leghidegebb
hónapjának közepén kerül megrendezésre. Ekkor Monor felett a Strázsahegyen ismét kinyílnak a pinceajtók és forralt bor illata lengi be a
Szent Orbán tér környékét.
A monori és Monor környéki borászok több pincében várják a vendégeket, hogy bögréiket újra és újra
teletöltsék a gőzölgő nedűvel. A borászok között régi ismerősként kö-
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szönthetjük a Monori Pincefalu vendégváró pincéinek gazdáit, és a
műkedvelő borkészítőket is. De nem
csak borászokkal találkozhatunk,
hanem profi szakácsokkal is, akik tudásuk legjavát nyújtják a vendégsereg számára – ehető formában. Házi
sajtok, levesek, főételek és desszertek, csupa jól ismert és különleges finomságból válogathat az emberfia és
lánya.
A rendezvényre váltott belépőjegyek magukban foglalják a korlátlan
étel- és forraltbor fogyasztást, valamint egy ajándék kóstolóbögrét.
A Jégvirágtól borvirágig rendezvényről mondták:
„Nem tudom és nem is akarom
összehasonlítani ezt a rendezvényt

Forralt
bor illata
lengi be a
Szent Orbán tér
környékét.

más borfesztiválokkal. Nem tudom
ugyanis, milyenek azok, nem vagyok rendszeres látogatójuk. Amit
azonban a Strázsahegyen láttam január második hétvégéjén, az önmagáért beszélt. Már a rendezvény
alapvető elgondolása is tetszik. Nem
kell ugyanis a pénzt számolgatni,
nem rándul össze az ember gyomra
már reggel attól, hogy megint men�nyit fog otthagyni nap végére, ha
tényleg jól akarja érezni magát, a
költségek ugyanis előre számolhatók. Ha valaki megveszi a jegyet és
a hozzá tartozó kóstolóbögrét, biztos lehet benne, hogy ezért pukkadásig jóllakhat, és még akkor is kóstolhatja a forralt borokat, ha azok már
a fülén folynak ki. Így aztán már
könnyű szívvel indul neki bárki egy
tíz pincéből, tucatnyi forralt borból és közel harmincféle ételből álló
menünek. Ez egy olyan vállalkozás,
amelyben az egyén és a közösség is
megtalálja a saját szerepét.”

Monor

Borvidékek
hétvégéje
A Monor városában működő egyesületek, intézmények és a lakosság
között példaértékű összefogásnak
köszönhetően létrejött 3 napos ren-

45-50 borrend egy
helyen!

dezvény a 22 magyar borvidéket és a
bort szerető embereket hozza össze
június elején. Az ország különböző borvidékeiről érkező 45–50 bemutató pincészetnek a legszebb, legjobb adottságokkal rendelkező helyi
borospincék adnak helyet. A rendezvény szakmai nappal indul, majd
a mintegy 40-50 borrend tagjainak
látványos felvonulásával folytatódik, amelyre Monor belvárosában
kerül sor. Az ünnepi díszöltözetben pompázó mintegy 150-200 fős
borrendi menetet fúvószenekar kíséri. A programok egyik látványos

és népszerűségnek örvendő eleme a
Pincemaraton.
A jó hangulatot az autentikus
népzene teszi még teljesebbé. A rendezvényt vetélkedők, kirakodóvásár,
állatsimogató, ugrálóvár , valamint,
színpadi előadások, vidám és családias forgatag kíséri.
A finom borokhoz társítható
ételsorokról a térség legjobb éttermei gondoskodnak.
A rendezvényt a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetsége teljes támogatása is övezi.
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Monor

Szüreti sokadalom
Magyarország legnagyobb pincefalujával rendelkező városának, Monornak színes és élettel teli rendezvénye a
Szüreti sokadalom.
Az egész napos program egy népi
keretjátékot megelevenítő szüreti felvonulással indul, majd egy jótékonysági főzéssel és táncházzal ér véget.
Rendszerint október elején rendezik
meg a város civil szervezetei.
A rendezvény őrzi a régi idők
szüreti mulatságainak hagyományait, szüreti felvonulással, táncházzal,
és mindenféle mókával tarkított programokban lehet részük az 1000 pince városába látogatóknak. A borokról
természetesen a monori pincészetek
gondoskodnak.
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Szüreti eszemiszom

A sokadalmat kisbíró adja tudtára
a népnek, majd ha összegyűlt a menet,
élén több lovas kocsival - amelyből
mustot és óbort egyaránt kínálnak a
közönségnek – több állomást is érintve megindul a karaván a pincefalu irányába, ahol borkóstolás és szüreti hangulat vár mindenkit.
Kevesen tudják, hogy az Alföld
legjobb lovas kocsi fajtáját monori kocsinak hívják, lévén hogy ezeket
a szekereket itt, Monoron gyártották
eleink. Nos, ezeket a mély, homokos
alföldi utakon hajdanán futó nagy kerekű monori (vagy kőrösi) kocsikat
is megcsodálhatják ilyenkor a nézők,
akik népviseletbe öltöző felvonulók
ruházatában és tánctudásában is gyönyörködhetnek.

Monor
Orbán-napi
vigasságok

Tekerő-kavaró
A verseny megrendezésével a szervezők a tömegsport népszerűsítését,
sportolókat, családokat, baráti társaságokat megmozgató családi sport-

Bringák és
zamatok

nap szervezését tűzték ki célul. Futamok több kategóriában is indulnak,
ezáltal mindenki megtalálja az erejéhez és kedvéhez való távot, legyen
szó amatőr vagy a profi versenyzőről.
A kerékpározás élményén túl a
rendezvény nem titkolt célja a monori Strázsahegy és a pincefalu népszerűsítése, az ott készült kitűnő ételek
és zamatos borok bemutatása.
A tekerés mellett kavarhatnak is
jó programok kedvelői a Kavaró sütő-főző fesztiválon. Amatőr kukták
mutathatják meg főzőtudományukat
a szakértő zsűri és a nagyszámú közönség előtt.
A két rendezvényt egy időben,
minden év májusában tartják meg a
szervezők.

Szent Orbán napjához közeledve gazdag, önfeledt szórakozást ígérő programokkal tisztelegnek a szervezők az
utolsó fagyosszent, a szőlőtermesztők, kádárok és kocsmárosok pártfogója előtt.
A strázsahegyi Orbán-szobornál,
az Orbán-naphoz (május 25.) legközelebb eső hétvégén kerül megrendezésre az Orbán-napi vigasságok névre hallgató rendezvény, amely a bor,
a kultúra, a művészet és a gasztronómia kedvelőit várja jó hangulattal,
borral, békességgel.

7

Monor
Komolyzene
A régió egyik egyedülálló, rendszeres
zenei eseménye a Monoron szereplő
MÁV Szimfonikus Zenekar vendégjátéka. A koncertet az év egyik leghos�szabb napján (Szent Iván-éjjeléhez legközelebbi vasárnap), nyaranta rendezik
meg. A zenekar játéka minden alkalommal lenyűgözi a város és a térség
lakóit, csakúgy, ahogyan ezt a világ
nagynevű koncerttermeiben is teszik.
A nagyszabású előadás ötletadója, Mo-

Monor Városi
Uszoda
A környék egyik nagyszerű uszodája
épült fel Monoron 2003-ban. Az épületben egy 25x16 méteres, 2,2 m mély,
25-27 oC hőmérsékletű, feszített víztükrű, állandó vízforgatással ellátott rövid távú úszómedence és egy
12,5x6 méteres, 0,85-0,95 m mélységű,
30-32 oC hőmérsékletű, állandó vízforgatású tanmedence kapott helyet.
Ezen kívül egy 10 személyes száraz
szauna is megtalálható az uszodában.
Nyáron kiváló lehetőséget biztosít a napozásra az uszoda körötti parkos zöldövezet, a szaunában pedig,
ahogy a finnek mondják: engedjük el
magunkat és hagyjuk, hogy elfeledtesse velünk mindennapi gondjainkat.
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csári Károly zongoraművész elmondása szerint olyan lehetőség adódik Monoron egy kellemes vasárnap délutáni
koncertre, amiért legközelebb a Művészetek Palotájáig kellene menni.
Egy ilyen nagyzenekari koncert
még azoknak is különleges élmény,
akik egyébként nem szoktak komolyzenét hallgatni, így garantált, hogy az
év egyik leghosszabb napján kellemes kora esti kikapcsolódás vár azokra, akik a MÁV Szimfonikus Zenekar
előadását választják programnak.

Monor

Vigadó Kulturális és Civil Központ
A Vigadó Kulturális és Civil Központ
Monor város és környékének kulturális programjaiért és közművelődéséért felelős, a tervezésétől a teljes lebonyolításig.
A monori kultúra székhelye az
európai uniós pályázati pénzből 2007ben felújított, közel 100 éve épült patinás Vigadó épülete a város szívében.
A művelődés és kultúra másik
színhelye a szintén felújított Művelődési Ház, mely a helyi civil és nyugdíjas szervezetek központja lett.
A Vigadó fennállásának első évében olyan neves előadók léptek fel
a veretes épület falai között mint a
Budapesti Filharmóniai Társaság, a
MÁV Szimfonikus Zenekar, Mocsári Károly zongoraművész, a Somogyi
Vonósnégyes, a Mikroszkóp színpad
művészei, a Myrtill Jazz Quartett,
Földes László HOBO, a Csík zenekar,
Hűvösvölgyi Ildikó, Vikidál Gyula,
Qian Zhou kínai származású hegedűvirtuóz.
A Vigadóban kerül megrendezésre a Közös nevező című kiállítás-sorozat, mely monori és Monorhoz kötődő művészek műveit mutatja be. Az
épületben kialakításra került a folyosógaléria, mely a kor követelményeinek megfelelő függesztő rendszerrel,

világítással és riasztóberendezéssel
lett ellátva.
A díszterem kiváló akusztikája lehetővé teszi komolyzenei hangversenyek folyamatos megrendezését,
mely egyedülálló lehetőség Pest megye ezen régiójában.
A kulturális központ különlegessége a díszteremben elhelyezett Steinway zongora, mely a Monor Hegyessy
Lions Klub, a lakosság és az önkormányzat összefogásának gyümölcse. A Zongorát a városnak elnevezésű adománygyűjtő akció keretében
3,5 millió forint gyűlt össze, melyet
az önkormányzat egészített ki a legmegfelelőbb hangszer megvásárlása

A kulturális központkülönlegessége a
díszteremben elhelyezett
Steinway
zongora.

érdekében. A Mocsári Károly által kiválasztott, szakszerűen felújított New
York-i 1926-os gyártású O-modell kitűnő választásnak bizonyult, hiszen
egy akkora méretű teremben, mint
a Vigadó Díszterme ennek a patinás
gyárnak a zongorái tudnak megfelelő
hangzást biztosítani.
Előadók, akik már jártak a Vigadóban: Jókai Anna Kossuth-díjas
író, költő, Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, dr. Czeizel Endre, kiváló
orvos, Halász Judit, Kossuth- és Jászai-díjas színésznő, énekesnő, Palya
Bea, Prima Díjas énekes, Eperjes Károly előadóművész – a teljesség igénye nélkül.
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Monor
Kistérségi
népzeneiés néptánc
találkozó

Házi készítésű kolbász
és szalámi verseny
Monoron a márciusi kolbászkóstolás az, ami nem hagyja nyugodni a
gasztronómiát és a hamisítatlan magyar ízeket kedvelő lakosság fantáziáját. Ezért sokan ellátogatnak a rendezvényre, amely egy baráti társaság
magánprogramjának köszönhetően
jött létre. Hála nekik, kiderült, hogy
Monor és környéke egy igazi kolbász
és szalámi „nagyhatalom”.

Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó
A monori Kistérségi népzenei és
néptánc találkozó nemcsak a múlt
értékeinek bemutatását és népszerűsítését szolgálja, de a közönségnek
is látványos és tartalmas szórakozást biztosít. Az érdeklődő közönség sokaságát figyelembe véve pedig, méltán nevezhető a régió egyik
legnépesebb kulturális rendezvényének.
Monor város központja tökéletes helyszín, kiváltképpen a mostanra gyönyörűen kialakított terekkel,
parkokkal, a sétálóutcával és a fesztiválkörülményeket biztosító piaccsarnokkal.
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A májusi nagysikerű országos rendezvényre az ország legtávolabbi
pontjairól is érkeznek csoportok.
A szervezők színvonalas progra-

Nem csak
a 20 éveseké...

mokkal, ízletes ételekkel, jófajta italokkal, báli zenével és tánccal igazolják, hogy nem csak a 20 éveseké
a világ.

Vecsés
Vecsési búcsú

Vecsési Tavaszi
Fesztivál
Minden év áprilisában kerül megrendezésre Vecsés város tavaszi
fesztiválja. A kultúra jegyében ös�szeállított programok változatos felhozatalát a környék összes településéről, sőt még a fővárosból, de az
ország távolabbi pontjairól is szívesen látogatják.
Az egyhetes rendezvény több
helyszínen zajlik, a programok közt
válogathatunk koncertekből, népi hagyományőrző bemutatókból, néptáncosok előadásából, irodalmi és felolvasó estekből. Ízelítőt kaphatunk
a hamisítatlan sváb zenéből, művészeti kiállításokból vagy meglátogathatjuk a Futrinka utca és a Tévémaci megálmodójának, a József Attila
díjas író, Bálint Ágnes emlékházát, ahol színvonalas programok várnak kicsiket és nagyokat egyaránt. A
fesztivál zárónapja pedig a rendezvény méltó megkoronázása minden
évben, Vecsés központjában, az Epresben.

A Vecsési búcsút minden év szeptemberében az Ó-Plébánia templom
felszentelésének napját a szent kereszt felmagasztalását – szeptember 14-ét követő hétvégén rendezik
meg. Az egyházi búcsú mellett egy
háromnapos, változatos programokkal, körhintákkal és vásárral színesített rendezvényen vehetnek rész, akik
szeptember közepén szeretnének szórakozni és kikapcsolódni Vecsésen.
A búcsú Vecsés egyik legnagyobb
ünnepe. Régen a búcsúra készülve meszelték ki házaikat a vecsésiek, a lányok pedig új ruhát kaptak az esti
mulatságra. A búcsú harmadik napja hétfőre esik, amely részben munkaszüneti nap, régebben az üzletek zárva
maradtak és a gyerekeknek sem kellett iskolába menniük.

Vecsési Káposztafeszt
A savanyú káposzta láttán vagy hallatán az ország többsége azonnal Vecsésre fog gondolni. Nem véletlenül van
ez így, hiszen a vecsésiek már századok óta értik és alkalmazzák a savanyítás csínját-bínját. A családi receptúrák amolyan féltve őrzött kincsek, melyek a föld szeretetével, a termelés és feldolgozás módjával és eszközeivel
generációkon keresztül öröklődtek tovább.
A fesztivál 2001-ben indult útjára. Az akkor még
csak helyi csoportokat megmozgató program napjainkra országos rendezvénnyé nőtte ki magát, amelyért több
száz kilométert is hajlandóak utazni azok, akik akár csak
egyszer is részt vettek a fesztiválon.
A programok között kortól függetlenül bárki megtalálja magának az igazit. A kicsiket igényes gyermekműsorok és kézműves foglalkozások várják, a nagyobbak
pedig a főzőversenyen bizonyíthatják, hogy tudnak bánni a káposztával, továbbá országos hírű előadók színpadi
műsoraiból szemezgethetnek. A rendezvény rendszeres
programjai: savanyúságverseny, káposztapucoló-verseny,
főzőverseny, terményáldás, felvonulás, kiállítás, kézművesek, gyermekprogramok, kisvonat, országos hírű előadók fellépései. A rendezvényt 2012 szeptemberében 20
ezer ember látogatta meg.
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Gyömro
Nemzetközi
gasztronómiai
fesztivál
Gyömrőn 2004 óta rendezik meg a
gasztronómiai fesztivált, amely az
évek alatt nagy népszerűségre tett
szert. A környékbeli települések ve-

zetői, civil szervezetei és baráti társaságai szívesen vesznek részt a
tavaszi főzőversenyen, ahol a szakavatott zsűri nemcsak a különleges
ízeket, hanem az ételek tálalását is
pontozza. Erdélyből, Csallóközből
és a Felvidékről is érkeznek csapatok
a fesztivál helyszínére, a gyömrői
Eskü térre.

Országos Rákóczi napok
Gyömrő történelmét II. Rákóczi Ferenc kapcsolja össze a nemzet történelmével. Rákóczi gyömrői táborozása történelmi valóság. A fejedelem
az ország függetlenségéért vívott
szabadságharc során 1705. július
3-án táborozott Gyömrőn, ahol katonáihoz óriási hatású beszédet intézett.
Gyömrő városa II. Rákóczi Ferencnek állít emléket az Országos

Rákóczi Napokkal, amely 1997-ben
országos jelentőségű rendezvénnyé
nőtte ki magát.
Minden évben a július 3-ához
legközelebb eső hétvégén kézműves
foglalkozások, komolyzenei hangversenyek, ünnepi műsorok, történelmi előadások és vetélkedők várják a
programokra kilátogatókat a történelmi városban.

Tó szépe
választás
Gyömrőn már évtizedes hagyománya
van a legszebb lány megválasztásának. Eleinte még a helyi művelődési
ház adott otthont a szépségversenyeknek, de rövid kihagyás után,
megújult környezetben, lendületes
szervezésben éledt újjá és immár lett
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Lecsófőző fesztivál
Minden évben a nyár végéhez közeledve rendezik meg
Gyömrőn a Lecsófőző fesztivált. A főzőverseny mellett
a rendezvény célja, hogy bemutassa a hagyományos népi
mesterségeket. A vásári hangulatot az ország több szegletéből idesereglő, és saját készítésű portékájukat kínáló kézművesek szolgáltatják, akik hagyományos módszerekkel,
természetes alapanyagokból állítják elő termékeiket, de bemutatkoznak a környék neves borászai és pálinkafőzői is. A
mesterek nem csak árusítják portékáikat, ha kéri az érdeklődő, a szakma fortélyaiba is hajlandók bevezetni. A különleges gasztronómiai élmények mellett igényes kulturális
programok által nyújtott élményekkel térhetünk haza.

A győztes
lány lesz
egy évig
a Tófürdő
háziaszszonya.

hagyomány a Tó szépe választás. A
fellépések között látványos színpadi
produkciók szórakoztatják a közönséget, akik maguk is szavazhatnak a
közönségdíjasra. A győztes lány lesz
egy évig a Tófürdő háziasszonya. A
szépségverseny nyaranta kerül megrendezésre, ahol legutóbb Bencsik
Emerencia a 2012-es év Miss Intercontinental győztese vitte haza a legszebbnek járó koronát.

Bénye
Fogathajtó verseny
Júliusban érdemes ellátogatni a
bényei völgykatlanból rendezvénytérré előlépett Dolinába, a nagy teret igénylő közösségi rendezvények
helyszínére. A természet lágy ölén,
háborítatlan környezetben díszes pónifogatok és elegáns hajtóik mérkőznek meg egymással a győztesnek
járó serlegért. A verseny egyes és
kettes pónifogatok akadályhajtásából
valamint vadászhajtásból áll.
A versenyszámokon kívül csikós
bemutatók, gyermekműsorok, póni
pusztaötös és lovas bemutatók szórakoztatják a vendégeket.
A bényei lovas rendezvényeket nem csak a sportszakma tartja számon a jelentős események

közt, hanem, családi programként, országszerte jó néhányan olyanok is,
akiknek a lovakhoz, pónikhoz, fogatokhoz éppen csak annyi közük van,
hogy szeretnek gyönyörködni bennük.
A versenyek rendkívül látványosak, a
helyszínt pedig mintha csak épp ilyesmire teremtették volna.

Falunap és
szüreti felvonulás
„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince!” – tartja a mondás. A boros gazdák
Szent Vince napján az időjárásból jósolják meg, hogy milyen lesz a várható bortermés.
A bor védőszentjének tartott Szent
Vince napjához (január 22.) legközelebb eső szombaton kerül megrendezésre Bényén a Vince-napi vesszővágás és borverseny.
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Péteri
Óhegyi bornap

Péteri borverseny
Péteri község területén régóta foglalkoznak szőlőtermesztéssel. A környező dombokon kiváló minőségű
borok termelhetők, hála az ideális klímaviszonyoknak. A bor tehát
meghatározó eleme a településnek.
Ennek köszönhető, hogy a hagyományos szüreti mulatságokon kívül Péteriben borversenyeket is rendez a
Péteri Borbarát Kör Egyesület. Az
évindító rendezvényre januárban tapasztalt és kezdő szőlőtermelők, borkészítők hozzák el minőségi boraikat,
hogy e verseny keretei közt megmérettessék azokat.
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Péteriben minden májusban benépesül az Óhegy névre hallgató szőlőhegy. A rendezvény vendégei a finom
ételek és remek helyi borok mellett
jókat beszélgethetnek vagy egyszerű-

en csak gyönyörködhetnek a csodálatos panorámában, amely az Óhegyről
tárul a szemek elé. Nótaszó és táncosok, remek társaság, finom ételek és
jó borok. Kell ennél több?

Szüreti
felvonulás és bál
Ősszel Péteribe is beköszönt a szüret
vígságos ünnepe. A kicsiket a mustkészítés és a mustkóstolás, a nagyokat pedig borkóstoló és ízletes ételek várják. A hagyományos mulatság
este fergeteges hangulatú utcabállal
zárul minden októberben.

Sülysáp
Szüreti felvonulás
Változatos és színes programokkal várják a szervezők szeptember végén a
bort kedvelő vendégeket Sülysápra, a
hagyománnyá vált szüreti felvonulásra.

Hagyományőrző népi együttesek, borkóstolás, borverseny, kulturális programok és borászati kiállítás – ezt kínálja
a sülysápi szüreti mulatság.

Horgászat a Sülysápi halastavaknál
A táplálékszerzés egyik ősi módja a horgászat, de napjainkban már
sportként – egyesek szenvedélyként
– is űzik. Sülysápon három természetes vizű tó várja a pecázás szerelmeseit az év minden napján. A
festői környezetben nyugalmát csak
a kapásjelzők heves rángása zavarhatja meg.

Csévharaszt
Szüreti
mulatság
Csévharaszt nem csak 800 éves
templomáról vagy a hazánkban
egyetlenként megmaradt ősborókásáról nevezetes. A községet októberi szüreti mulatságáról és báljáról
is ismerhetik a környékbeliek. Színes forgatag és szórakoztató programok jellemzik a csévharaszti mu-

latságot. A szüreti felvonulás és az
esti bál pillanataira még évek múltával is szívesen emlékeznek vissza

azok, akik legalább egyszer kipróbálták már a község vendégszeretetét
és jó borait.
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Tápiószecso
Szecsői futónap
Tápiószecsőn minden évben megrendezik az utcai futóversenyt, ahol
a testmozgásra vágyók a futás mellett változatos programokon vehetnek
részt. Nincs jó kondiban? Azért ne

menjen el a kedve, hiszen óvodástól a
legidősebbekig, az akadályozottsággal élőknek, a felkészült sportolóktól
a mozgást kedvelő kezdőkig, a futás
szerelmeseitől, a szabadidő kellemes
eltöltését megcélzó kilátogatókig, ez
a rendezvény mindenkinek szól!

Felső-tápiómenti erdélyi
magyarok bálja
A vidám hangulatú bál céljai között szerepel az erdélyi magyarokkal
való kapcsolattartás, hagyományőrzés, összetartásunk tudatának fokozása. Finom disznótoros ételek és remek hangulat jellemzi a mulatozást.
Minden december elején.

Hagyományőrzés
és összetartozás

Gomba
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Szüreti
mulatság

Gombai
falufesztivál

A szüreti mulatságok Gomba település hagyományai közé is beékelődtek. Az októberi felvonulást este
színvonalas szüreti bál követi, ahol
se szeri se száma a jobbnál-jobb környékbeli boroknak a hangulatról
pedig színvonalas előadók és népviseletbe öltözött táncosok gondoskodnak. Érdemes kipróbálni!

Gombán színvonalas rendezvén�nyel intenek búcsút a nyárnak. A
sokszínű falufesztivál egy olyan
összművészeti rendezvény, amelyet
kiállítások, koncertek, színházi előadások, mesterek utcája és kézműves
vásár tesz teljessé. A felhozatal vetekszik a nagyvárosokban megszokott színvonallal.

Gombán
színvonalas rendezvénnyel
intenek
búcsút a
nyárnak.

Nyáregyháza
Nyáregyházi falunapok

Motocross
Nyáregyháza motocross pályája országos ismertségnek örvend. Számos bajnoki futamnak és versenynek adott már otthont az 1850 méter
hosszú pálya, amely sokak szerint
az ország egyik legjobban felszerelt
krosszpályája. Ezt igazolja a depó te-

rületén kiépített épület komplexum
is, amelyben helyet kapott egy konferenciaterem és sajtószoba is. A profi pályáról a sportolók úgy vélekednek,
hogy az akadályok nehézségi szintje
nem teszi lehetővé az amatőr és kezdő
motorosok számára azok teljesítését.
Az aktuális versenyek:
www.nyaripalse.hu

Szüreti felvonulás
Nyáregyháza életében nagyon fontos a
több évtizedes hagyománnyal rendelkező szüreti mulatság, amelyen mindig
sok fiatal vesz részt. A népviseletbe öl-

tözött párok bejárják az egész települést, hogy meghívják a lakosságot az
esti mulatságra, amely Alsó-Nyáregyháza főutcáján kerül megrendezésre.

Magasra helyezte a mércét Nyáregyháza vezetése, amikor megálmodta a Nyáregyházi falunapok rendezvényt.
De így van ez jól, ha nincs ok a szégyenkezésre, hiszen
a szervezők megannyi érdekes és színvonalas programot
hoznak el évről évre erre a napra. Országos hírű fellépők,
tűzoltó bemutató, Trabant találkozó, népi játszóház, fotókiállítás, főzőverseny, lövészverseny, hogy a teljesség
igénye nélkül felsoroljunk néhányat a programok közül.
A település vezetése és lakossága a nagyszabású ünnepséggel újabb lépést tesz afelé, hogy többé ne keverjék ös�sze Nyáregyházát Nyíregyházával.

Mende
Mendén különleges hagyománya van a
pünkösd ünnepéhez kapcsolódó templomdíszítésnek, amely
a helyiek egyik
tavaszköszöntő
szokása. A hagyomány a helyi
szlovák eredetű evangélikus közösségből ered, de a környező települések evangélikusai is aktív résztvevői az
eseményeknek. A díszítés munkálataiból a gyülekezet
tagjai nemek és korcsoportok szerint veszik ki a részüket. A férfiak a fa kivágását és szállítását, míg az asszonyok a díszeket készítik majd elhelyezik a fán.
Az esemény résztvevői a díszítés végeztével közös vacsorán vesznek részt.
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Strázsahegy – Monor

Strázsahegyi vendégváró
pincészetek, borturizmus
Bodor János
pincészete
Bodor János – a Monor Környéki Strázsa Borrend nagymestere
– 1971-ben kezdett borászkodni. A
családi birtokot 1988-ban alakították át a mostani formájára. A kikapcsolódásra vágyó, minőségi bort kedvelő borbarátokat, turistákat várják,

Tóth László pincészete

hagyományokat őrző, hangulatos
környezetben, fahordós érlelésű minőségi borokkal.

Tóth László a
Monori Pincefalu Téglagyári pincéi között lévő családi
présházában is
szívesen látja a vendégeket, de aki a falusi turizmus igazi élményét
szeretné átélni, annak érdemes ellátogatnia a monorierdői Szárazhegyre, ahol a KERBOR Kft. központjában a
nagyszerű borok mellett finom ételeket is fogyaszthat.

Czeglédi György
pincészete
Csuzi családi pincészet
Lukácsy György
pincészete
Lukácsy György családjában hosszú
múltra tekint vissza a szőlészet, borászat. Jelenleg 4,5 hektáron folyik a
szőlőtermelés. A pincészet versenyborokban különösen a Zweigelt, Rajnai rizling, Ottonel muskotály fajtákkal szép sikereket ért el.
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Hagyományos, magyar szőlőfajtákból készült borok várják Czeglédi
György pincészetében a vendégeket.
A pince tulajdonosa hegybíróként segíti a monori szőlő és bortermelők
szakmai tevékenységét, munkáját.

A pincészet Olaszrizling és Kékfrankos borairól ismert.
Vendégeket két külön helyiségben fogadják, amelyeknek
évszaktól és napszaktól függően más-más hangulatuk
van. A kínálatot kiegészíti pincénk előtt lévő ezer almafa
és a gyümölcsös,
mely szezonjában kínálja őszibarackját, nyári
almáját, csemegeszőlőjét, és
szinte egész évben téli almáját.

Strázsahegy – Monor

Bemutatkozó pincészetek
a Monori Pincefaluból
Kult Pince
(Cimbora Borház)

KétSzabó pincészet
A Monori Borút Egyesület elnökének, Szabó
Gyula a pincéje
egész évben várja magyar szőlőfajtákból készült
borok szerelemeseit. Éppen ezért kéthektárnyi ültetvényükön is csupa
hungarikumnak számító szőlőt, Kövidinkát, Kadarkát,
Ezerjót és Olaszrizlinget ültettek.

A régmúltra visszavezethető hagyománnyal rendelkező pince a bor, a gasztronómia és a kultúra találkozó helye.

Ambrózi Pál
pincészete
A pincészet a betérő borbarátokat
kétféle minőségi borral veszi le a lábáról: rajnai rizlinggel, valamint
zweigelt rosé borokkal.
A 2002-ben megrendezett Monor
városi borversenyen Ambrózi Pál
pincéjéből származó rajnai rizling
első helyezett közönségdíjas lett.

Kugel Pince
Kiváló minőségű borok, ízletes ételek,
barátságos hangulat. A Strázsahegyre
jellemző tulajdonságok a Kugel Pince
falai közt is visszaköszönnek. A pincefalu amellett, hogy a borkészítés és
tárolás helyszíne, egyben egy kultikus hely is, ahova ősidők óta családok, baráti társaságok járnak, hogy
élvezzék egymás társaságát és a jó
borokat. A Kugel Pince is e gondolatok mentén valósult meg.

Orlik Sándor pincészete
Az Orlik családi pince mögött 320 négyszögölön terem
kékfrankos és olaszrizling szőlő. A hagyományos művelést a család közösen
végzi.
A pince számos
kitűnő hangulatú
családi és baráti ös�szejövetel színhelye,
ahol nem múlik el
összejövetel nótázás
és jó hangulatú beszélgetés nélkül.
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Legyen Neked is
Pincéd!

További információk: www.legyennekedispinced.hu

Igyál!

Saját bort
a saját pincédből!

Éld át! Egyél!

Ismerd
meg! Lazíts!
Barátkozz!
Monort
és környékét!

A régió legjobb
szálláshelyein!

A térség legjobb
programjait!

A pincefaluhoz
közeli
cukrászdákban,
éttermekben!

Aki a bort szereti...

Fedezd fel! Ne habozz!
A Strázsahegyet és környezetét!

Kivéve, ha fröccsöt iszol!

