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A Monor Környéki Strázsa Borrend tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 
2008.május 24-én megrendezésre kerülő Kerékpárversenyünkre és ugyanazon a helyszínen 
zajló Sütő-Főző fesztiválunkra. 
 
Kerékpárversenyünk programja: 
 

• Regisztráció:    08.00-tól 
• Pálya bejárás:    09.00 
• Verseny 1. futam indítása:  10.00 (kiskör) 
• Verseny 2. futam indítása:  közvetlen az 1. futamot követően (kiskör) 
• Verseny 3. futam indítása:  10.00 (közepes kör)  
• Verseny 4. futam indítása:  közvetlen az 3. futamot követően (nagykör) 
• Verseny 5. futamának indítása közvetlen az 4. futamot követően (nagykör) 
• Verseny eredményhirdetése:  14.00 – tól a színpadon 
• Tárgynyeremény sorsolás:  az eredményhirdetést követően 

 
Sütő-Főző Fesztiválunk programja:  
 

• Helyszín: Bacchus tér (Vágóhidi pincék alatti terület) 
• Főzők regisztrációja:   09.00-10.00 
• Sütés-Főzés kezdete:   09.00 
• Ételek értékelése:   12.30 - tól 
• Eredményhirdetés:   13.30 – tól a színpadon 
• Guinness kisérlet:  

o Étel neve: Strázsa-hegyi Honfoglaló leves 
o Étel mennyisége minimum1000 adag 
o Főzés kezdete   08.00 
o Ebéd    12.00-tól 
o Ebéd támogatói ára:   500 Ft 

 
 
Tiszta Gondozott pince cím átadása:  13.00 – tól a színpadon 
 



 
Vendégváró pincészetek, ahol a vendégek a kóstoló jeggyel bort kóstolhatnak: 
 

• Berki István (1), Csuzi családi pincészet (2), Hanzelik Lajos (3), Kis Pál pince (4), 
Kiss Péter (4),  Kiss György (5), Lendvai András (6), Lukácsy György (7),  Petz 
Mátyás (8), Sintár András (9),  Zátrok Károly (10) 

• Borkóstolás: csak az emblémázott kóstoló pohárból lehetséges. A kóstoló pohárhoz 2 
db. kóstoló jegy tartozik. Kóstoló pohár támogatói ára 500 Ft. 

• Borkóstoló jegy támogatói ára: 100 Ft. 
• A fentiekben fel nem sorolt, de nyitott pince is szívesen fogadja az érdeklődő 

látogatókat. 
 
  
 
Ebben az évben programunkhoz társult a monori Szent Flórián Hagyományőrző Tűzoltó 
Egyesület, az Országos Hagyományőrző Tűzoltó Verseny megrendezésével. 
 
Tűzoltóverseny programja: 
 

• Regisztráció    08.30 – tól 
• Verseny megnyitó   09.00 
• Sorsolás    09.30 
• Egyéni versenybemutató 
• Verseny kezdete   11.00 
• Tűzoltó ebéd és baráti beszélgetés 13.30 
• Csapatok közös tűzoltása  14.30 
• Eredményhirdetés   15.30 

 
Kerékpáros ügyességi és kresz verseny: 
 

• Kezdés     09.00 
• Program folyamatosan zajlik, amíg a érdeklődő lesz 

 
Kiegészítő lehetőségek: 
 

• Ugráló-ház gyerekeknek 
• Lovaskocsikázás 
• Fagylalt, édesség, büfé 
• Henna festés 

 
 
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk 
Rendezőség 


