
Szeretettel köszöntjük tnt !

Köszönjiilq hogy elfogadtameghívrásunkat és eljött erre amai vetítettkepes be,mu-
táóra.
Én, ki ezeket a sotokat íron1 és a helysdnen is házigazdakérrt köszöntök minden-
kit Vladáf Istvfu varyok. Monoron a legtöbben református lelkészként isnerned
most Ílzonban neincsak lelkipásztorkent szeretrék szó|ni, hanem" mint sok-sok
más monori lakos, szőlőtulajdonosként. A két hivatrísom abban fonódik összg és
válik eggyé, amfue fel is kértem a Corvinus Egyeterr tájépitészeh karának taf,fuát'
Ilyés Zsuzsannrá1 és nyolc ha||gatoját hogy tervezzenek egy pince-falumúzeumo1
és ifiúsági központot a szőlőhegyen lévő csalrídi birtokomon. Tudorn' hogy az
elsőkent m€gsz€rzett kertész-üzemmérnöki végaettségem' a néhrány éve'lr át, hiva-
trásszeriíen végzettmezÁgazÁÍsz mriltm1 sőt a gyerekkorom óta gyakorolt szőló.
művelésEm is kevés lenne egy ilyen nagyléptékű terv megvalósításához' Mégis
van ery biáos vezetettségern' a hívő emberk€'nt vezerlő Istenem, aki úgy hívott
hazq szülővrárosomba" Monorr4 hogy ,,őseim €Nl'lékét kell megepítonem''. Eppen
tiz éve, mikor ez a hívás számomra hallhatóvá vrált, még csak amnyit éreztemo
hogy hazajöhetek. Az elnúlt évttzeÁ alatt azonban a ktriilrnényeim által is veze.
tett a Mennyei Atyár4 mfi egyre több és több teriilet ketrrilt az edesapámtól örö.
költ 400 n.öles teriiletiink mellé' Ajándékba kap'a vagy aÍánylag olcsón megvá-
sarolva 5.6 elhanyagolt szőlőterulet lett a családunk tulajdon4 mely most már
összesen l ha.nyi kaszrilt rú,|átszaÍÍú,kelti. Mindez kissé szokatlan a szölőhegye'q
de mégis sokkal szebb, ntt az e|őzőleg tapasáalt parlagfiives, elvadult tertiJetek
láwánya. Azonban a monori szőlóhegy ennél is többet erdemel!
Ana kaptam indítrást' hory a hazahívi szónak engedelrneskedve, építsem fel ery.
más mellé a Monorra jellemző hatfele pincetípus| a környek legmagasabb pontjá-
Ía ew tájba illő kilátótornyot. Azonban lelkipásztorkerrt nelrr gondolkodhatok
toronyban" ternplom nélkiil, ezért ahajdani paticsfalas, első monori templom em.
lékére' szőlóvesszöből font templomhajót is odarílmodtam a torony mögé.
Emellett abban is eggyé válik a mezőgazÁászi és a lelkészi hivdásom, hogy nenr
egy,,halott'' pincefaluban gondolkodom: A úmbizntt ryerrrekek, Íiatalok szrfuná.
ra egy természetközeli tíborhelyet szeretnék it| a pincék tövébeir. Célom az,hogy
megisnerjék' megszeressék a szó|ót, mint novényg és azt az életfomá1 amit elő.
deik gyakoroltak, s apáról-fiúra szíllva továbbadtak.
Bízom abbaq hogy őseink emlékfuek adtnr4 a jovő nemzedék felé egy olyan
ertéket adhatunk tovább, mely akár a szőlöhegytink méltatlan jelen* is jóra for-
díthatja...
KtszÖnetet mondok mindazoknak, akik e tervezői munkát végezték:



Ilyés Zsuzsanna a Corvinus Egyetem tartára, és a 8 egyetemi hallgató:
Adler Emese, Barna Katalin, Dénes Katalin, Fehér Andrea, Gacsályné
Rédai Erika, Gyenes Gábor' Nagy orsolya Zsuzsanna' Sellei Anna Erzsébet

KtisztinÖm a számukra szállrást adóknak:
Balku Laj osnénak, TÖnköl Róbertnénak, valamint
Kálmrán Gábornak és családjálrak

Ktsztinöm a nagyon finom ebédeket föző családoknak:
Szurok Gábornak és családjának, Fekete Józse&rek és családjánalq
Nagy Lászlónak és családjának'

Köszöntim a meghitt estí beszélgetéseket és vacsorákat, borkóstolást:
Megyeri Szabolcsnak és családjámak, Csuzi Lászlónak és családjának,
a Monorí Gazdaktrnelg valamint Kugel Gytrgynek.

Ktisztinetet mondok azoknak a pincetulajdonosoknak, akík megnyitották
pincéiket az egyetemisták előtt, hogy,felmérhessék azokat:
Lukácsy Györgynek és családjának, Er Istvárrnénak,
valamint Bara Krárolynak, aki jó szomszédként sokfele segÍtséget ádott az
infrastruktura hiányában szenvedő csapatunknak.'.

Köszlntm a Vígadó Kft dolgozóinak és vezetőjének Hanzelik Andreanak,
hogy ezt a mai prezentiícíót itt megtarthattuk.

Köszönetem fejezem ki Kaltenecker Andrerínak, aki ert a gyakorlatot kita-
lálta, leszerve zte, a vacsoráttató családokat felkérte.
Jó tanácsaira, szakértelmére tovi{bbra is sámítok...

végül, de nem utolsó sorban kösztnöm gytrlekezetemnek, és családomnak,
akik mrír akkor is trámogattak, mikor mindez még csak vízíónak tiint.

Soli Deo Gloria: Vladar István


