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Allt a báLa Stráasa-hegyen
A nagy bálozások havában sem,,féí a bőrébel',6ombás András vendéglős, akit szívének igencsak ked.
ves helyszínére kísérhettÜnk eljanuár 31.én. A tavalyi szÜret idején beszárnoltunk arlól, hogy a monori
Strázsa.hegyen szőlőt és pincét vásárolt és életének első szüretén is sikeresen túljutott. Nos, a Monor
Környéki 5trázsa Borrend invitá|ása egyszerre szólt a térségiikben borászkodó társnak, és a neves ét.
termet m űktidtető vendéglátósnak.

örtént ugyanis, hogy a január végén
szokásos Lovagi Lakoma és Borász
Bá1 kedves közönségét nemcsak a

monori borászok kényeztettékjó fajta itókákkal,
lranem éttermek, szállodák is bemutathatták
ótel remekeiket. hz egyIk ilyen vendégszerep.
1ó a Gombás Etterem volt - állíthatjuk sok.sok
dicséretet begyritjve a nyájas vendégseregtől.
Gombás Ándrás jó gazda móójára napokkal
e1őtte felmérte a teÍePet, szeÍiÍevéteLezte a fen-
dezv ény hely színér, ho gy aztín vetőé gIátóként
és vendégként e1yszeÍte megmerítkezhessen a
rendezvénykellemes hangulatában. Nem tagad.
ja ugyanis, hogy a Strázsa.hegyi borku1túra és
borásztársadaiom jelene erősen fog1alkoztztja é s
azt szeretné, ha a monoriak az országbzn fe1|e|-
hető sok.sokjó példát átültetnék a saját települé-

sük turisztikai és vendéglátós
kínálatába. Említi is, hogy
igencsak elcsodálkozott 1
Tolna megyei Gyórkőnyben
járva a több emeletes pince-
Íálu gyónyórúségén, és azon,
hogy a jó kedvú társaságok
előre nregtervezetten körbe-
járhatják a mindig nyitott
pincéket. Az őnkormártyzat
a falu kellós kőzepén an_
fiteátrumszerű szabzdtéú
kőrszínhipat épített, hogy a
nagy tömegeknek szórakoz-

tató programokat is szervezhessenek. Elő, viru-
1ó' nyüzsgő ez a kis ékszerdoboz fa1ucska! Miért
ne 1ehetne Monor ishozzá hason1atos! De azt is
javasolja, hogy keresni vagy építeni kellene egy
központi, nagy befogadó képességű Borházat.
A borász barátok minden bizonnyal helyes1ik
abbéli igényet is, hogy a Strázsa-hegyen az út-
viszonyokat végre rendbe kellene tenni'

Mindezt őszintén soroIja, amelyból ki-
túnik, hogy féItí, őrzi az tttenl' értékeket és
mindezekhez a közös gyarapodás szándéká_
va|bozzá is szeretne tenni. Ha másként nem'
hát kivitelezhető, megva1ósítható javaslatok-
kal és tervei szerint a saját pincéjében megho-
nosítandó boros vendégfogadó stílussal. (En.

nek jel1emzóit egy későbbi alkalomnral majd
kiilön be is mtrtatjtrk)'

lü

Most azonban a lovagi lakomát és bo'
rászb!út szép fokozatosan hatalnrába ket|tő
jókedvnek adjunk teret' a terveket, elképze-
léseket hagyjuk más-időkre, hiszen sorban
érkeznek a Gombás Etterern étel- és borszi.
get'éhez Gombás András barátai, cimborái,
pá|yatár saí' A szent'l.őrir'cí Zi\t Lász1ó, akiv e|
a kerü1etben versenytársak :ugya'n a vendéglá-
tós mezőnyben, á,e őszintén tisztelik egymást.
Álig pár perc múlva Iép a t'írsasághoz a mádi
MonyókJózsef borász. Vele ís örőmmel vált
néhány szót. aTokaji Borvidék mindennapjai.
rói' a tokaji bor éppen aktuális eredetvédelmi
he\yzetéről és sok minden másról, ami ahhoz
a tájékhoz kapcso1ható, Régi terve Gombás
Andrásnak, hogy behatóbban tanulmányozza
a tavalyi év borászának megválasztott Fritt-
manJános borajt. lme a nagyszető pillanat: a
rendezvény díszvendégeként megje}enő szál-
ía termetií soltvadkerti borász nyitott szívllel,
ő szinte fe lt áru lko zá s s a| kalauz o|ja a íe 1 fe d e.
zé sre kész vendéglős kollégát:

. Az lyert borok kóstolásakor dóbbenek rá,
hogy nekem érdemesebb a kaptzfátál maradní,
írgy, hogy vendéglósként ávatott és éttő kőzve-
títője lehessek a jó boroknak.- ismeri e1 Gom-
bás András két Frittman bor kóstolása kózben'
- A borászkodás számomra vaióban a lélek ki'
teljesedése, e gyfa1ta győgyít, kellemes ídőtőltés,
azért a szerepemet nem tóvesztem el. Meggyő-
zódésem, hogy a vendéglátás csakis a borkultú-
ra teljes felvállalásával lehet kerek egész. Ehhez
pedig olyan partnerek kellenek, mint a most
megismert Frittman János és kitűnő borai.

A Strázsa-hegyi mulatós 6rák ismét' eÍég
muníciót adnak egy évre a helyi be:rász.oknak,
a rneghívott vendégeknek, közötttik a 1aszt.
ronórnia színpadát fellépő vendélósöknek,
így t$artalanyunknak is. Ha már {el|épéstőI,
gasztf o színpad,ró| beszélt.ünk, érdemes meg.
említeni a helyszínt is, amely mindehhez át.
tételesen szellemiséget is nyújtott. A bálozík
ugyanis a monoriJászai Mari A1talános Iskola
gyónyörűen feldíszített aulájában ropták a tán-
cot csaknem virradatig...
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