
 
 
Tisztelt Pincetulajdonos! 
 
 
A Monor Környéki Strázsa Borrend elhatározta, hogy feldolgozza és honlapján közzé teszi a Strázsa-hegy 
pincéiről, annak gazdáikról még meglévő és rendelkezésre álló emlékeket, abból a célból, hogy megőrizzük 
azokat az utókor számára és Borrendünk honlapján ( http://www.strazsaborrend.hu/emlekek.php )  keresztül 
bemutathassuk ország és világ számára a régi időkre visszanyúló szőlőművelési és borkészítési 
hagyományainkat. Ebben a munkában kérjük együttműködő segítségét, kérjük, hogy a rendelkezésére álló régi 
fényképeket, dokumentumokat, tárgyi emlékeket és a családi szóbeszédben fennmaradt emlékeket feldolgozás 
céljából, időlegesen bocsássák rendelkezésünkre. Borrendünk honlapja (  
http://www.strazsaborrend.hu/pinceszeteink_list.php?item=22 ) külön oldalon foglalkozik a bemutatkozó családi 
pincészetekkel, erre az oldalra bárki felkerülhet. 
 
Amennyiben a felvetett gondolatok bármelyike megnyerte tetszését, úgy hívja Kugel Györgyöt a 30 9341-000 
telefonon. 
 
Borrendünk tudja és hiszi, hogy a Strázsa-hegy szőlőivel, pincéivel és zamatos boraival komoly értéket képvisel. 
Ezt a tényt támasztja alá az utóbbi években a Strázsa-hegyre látogató külföldi vendégek elismerő szavai is. 
Számunkra Monoriak számára fontos pincefalunk állapota. Ahhoz, hogy jó érzéssel mutathassuk meg a Strázsa-
hegyet és a jövőben is öregbíthessük hírnevét, további erőfeszítéseket kell tennünk. Nagyon fontos, hogy a 
Strázsa-hegy pincéi gondozottak és ápoltak legyenek. Ebből a gondolatból kiindulva Borrendünk elindít egy 
mozgalmat „Tiszta gondozott pince” névvel. A Minősítés elnyerése érdekében minden pince tulajdonos önként 
jelentkezhet. Első értékelés 2008 májusában indul a Borrend és a Hegyközség tagjaiból összeállított bírálók 
részvételével. 
 
Bírálati szempontok: 

• Pince-kamra gondozottsága kívülről 
• Pince-bakhát gondozottsága 
• Pince-kamra gondozottsága, tisztasága belülről 
• Pince tisztasága, gondozottsága 
• Borászati eszközök, edények gondozottsága 

 
Eredményhirdetés minden évben az Orbán-napi ünnepségen. A „Tiszta gondozott pince” cím évente 
elnyerhető. A megnyert címhez oklevél és a pincére kihelyezhető tanúsító tábla tartozik. A címet elnyert 
pincészetek felkerülnek Borrendünk honlapjának (http://www.strazsaborrend.hu/pinceszepsegverseny.php ) erre 
a célra létrehozott oldalára. 
 
Jelentkezés:  Bodor János nagymesternél 
  2200 Monor Kisfaludi u. 47. 
  Tel: 30 905-9468 
  Email: strazsaborrend@strazsaborrend.hu 
 
Kérjük csatlakozzon mozgalmunkhoz, hogy büszkék lehessünk pincefalunkra 
 
Üdvözlettel  

Bodor János    Kugel György 
Nagymester   borőr 
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