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Hol van béke mosta-
nában? Az utca csu-
pa tülekedés, az ott-
hon csupa küszködés: 
mintha ez a békétlen 
béke tartana fogva 
bennünket mindenütt. 

Vendégváró hétvégék a Strázsahegyen Borkóstolás

Vár a pincefalu!

A Monori Strázsahegy vendégváró pincészetei minden hétvégén 
várják a pincefaluba látogató vendégeket, hogy a tanösvény 
megtekintése mellett minden esetben tudjanak bort kóstolni, 
falatozni és természetesen megpihenni.

A vendégváró pincészetek ügyeleti rendje:
December 18-19. 13-tól 18 óráig: Kerbor Kft. – Czeglédi György pincészete (tel.: 30-748-6554)
December 28-29. 13-tól 18 óráig: Lukácsy Pince (30-337-8361)
Január 8-9. 13-tól 18 óráig: Kerbor Kft. – Tóth László pincészete (tel.: 30-970-1126)
Január 15-16. 13-tól 18 óráig: Kerbor Kft. – Czeglédi György pincészete (tel.: 30-748-6554)
Január 22-23. 13-tól 18 óráig: Bodor Borház (tel.: 30-905-9468)
Január 29-30. 13-tól 18 óráig: Csuzi Családi Pincészet (tel.: 20-469-6382)

Borkóstolás  
a monori pincefaluban!

További információ:  
www.strazsaborrend.hu

 Takács Géza               

A sok békétlenségben elég 
egy véletlen találkozás a 
Strázsán, Monor pincefa-
lujában, odafönt – erre az 

„odaföntre” még majd visz-
szatérek – egy kedves gaz-
dával. Leülni az asztala mel-
lé, kint a tőkék közelében, a 
diófa alatt, vagy bent a pin-
cében, és valahogy egyszer-
re messzire távolodik a zajos 
világ, gondjaival, bajaival, 
mert a gazda itt századok 
menedékét tálalja nekünk, 
azzal kínál meg, az csendül 
a kínálásából, a szavaiból, a 
történeteiből. A Strázsa me-
nedék, s persze a legkevés-
bé sem szomorúságosan az, 
hanem vidáman: derűs hely, 
azé a derűé, mely tovaleng-
ve őrzi az embert az időben, 
hogy ha minden hiábavaló 
is, azért egészen talán még-
sem, és csak azért sem. 
 A monori szőlősgazdák 
és borrendi tagok azt gon-
dolják néhány éve, hogy el-
jött a Strázsa ideje ismét, a 
hegynek élnie kell, hogy él-
hessen a város, hogy Monor 
és vidéke vidámságáért lel-
ki jólétéért felelős hegyoldal 
a társas élet természetes és 
kedvelt helye legyen ismét, 
ahova felvihetjük a bána-
tainkat. Egy kis átváltozá-
son múlik az egész, ahogy 
a tőkén szőlő terem, a Te-

remtő kedvére és dicséreté-
re, majd az borrá változik, 
fényes, finom, titkos itallá, 
úgy változunk át mi is, Strá-
zsa látogatók odafönt a te-
remtés derűs oldalára fogé-
kony emberekké. 
 A találkozáshoz azon-
ban, a kedves gazdával egy-
két hete már nem kell vélet-
len, nem kell szerencse, nem 
kell helyi ismeretség. Néhá-
nyan a gazdák közül arra az 
elhatározásra jutottak, hogy 
minden hétvégen lesz nyitva 
tartó pince, vendéget öröm-
mel fogadó gazda. És bárki, 
ha megnézi a Monor Környé-
ki Strázsa Borrend honlap-
ját (www.strazsaborrend.
hu), tudhatja, hol van ven-
déglátás, kinél, mire számít-
hat, térképet is talál, hogy el 
ne tévedjen, árlapot, képe-
ket, történeteket. Ha azon-
ban nem ennyire előrelátó, 
akkor sincs gond, a pincefa-
lu két végén, az Orbán téren 

és a Bacchus téren levő nagy 
Strázsa térképeken, mindig 
ki lesz téve, merre kell men-
nie, hogy kellemes legyen a 
délutánja neki és családjának, 
barátainak, vendégeinek. 
 Itt a tél, hidegnek jósol-
ják, lesz vele gondunk, oda-
fönt azonban ez a gond is 
csak örömre fordul, a csikor-
gó hidegben, hóban, mi is le-
het barátságosabb, mint egy 
pince ódon lehelete. 
 És akkor most még erről 
az odafentről néhány szót. 
Rosszalkodni vágyó gyere-
kekkel jártunk a kilátónál, 
hiszen a Strázsának néhány 
éve nemcsak pincemélyei 
vannak, hanem tetőpontja is 
(meg tanösvénye, turista útja, 
pincefesztiválja, Orbán-na-
pi vigassága, kerékpárverse-
nye). A gyerekek hangosak 
voltak, repült a labda a tőkék 
közé, de a gazda még inkább 
vigasztalt, mint neheztelt, 
csak a dübörgésről próbál-
ta lebeszélni a gyerekeket. 
Hogy az a dübörgés már fáj-
dalom, nem oda való. A Strá-
zsa nem hegy igazából, de ha 
bekanyarodunk a pincefalu-
ba, ha emelkedik néhány tíz 
métert az út, mégis mintha 
fölülemelkedés volna min-
den méter. A hegy évszázados 
pincéi közt jó elveszni egy ki-
csit, más ott a levegő is, a szív 
is szabadabban dobog, és az-
tán persze jó hazatalálni. 
 Várja vendégeit Bodor Já-
nos, Czeglédi György, Csú-
zi László, Lukácsy György 
és Tóth László pincészete. (S 
reméljük nemsokára mások 
is.) A borkínálat elég nagy, a 
kékfrankostól a zweigelten át 
a cserszegi fűszeresig, jó és 
még jobb évjáratokig. 

Zamatos borok, ízletes ételek, 
jó hangulat. Vendégfogadás  
a Csúzi pincében
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Nokia:
 5230 39 E Ft-tól
 6303i  32 E Ft-tól
 6700 55 E Ft-tól
 C5 41 E Ft-tól
 C6 63 E Ft-tól
 X6 8GB 64 E Ft-tól

Samsung:
 S3650 30 E Ft-tól
 S5230 31 E Ft-tól
 S5620 Monte 43 E Ft-tól
 S7070 Diva 41 E Ft-tól
 Galaxy3 59 E Ft-tól

LG: GD510 32 E Ft-tól
 KP500 28 E Ft-tól

Sony Ericsson: 
 X10 Mini 61 E Ft-tól
 W595 37 E Ft-tól

Memóriakártya:
Goodram micro sd:
 2GB 3 550 Ft
 4GB 4 550 Ft
Sandisk M2 micro:
 512MB 3 260 Ft
 1GB 3 860 Ft
 2GB 4 360 Ft

 Q-GSM  KÁTA GSM
Gyömrő, Táncsics u. 88. Nagykáta, Kossuth L. u. 173.
Tel/fax.06-29-333-708 Tel/fax: 06-29-444-644
Mobil: 06-20-9-233-670 Mobil: 06-20-9-557-770
Webcím:www.q-gsm.hu Webcím: www.katagsm.hu
         Nyitva:  9-18          Nyitva: 9-17
         Ebédszünet: 13-14          Szombat: 9-13
         Szombat: 9-13

Rádiótelefon 
szaküzlet és szerviz


