
„Együtt örülnek a tagok mind”  
10 éves a Monor Környéki Strázsa Borrend 

 
Ismét borrendi tagok vonultak be – patinás egyenruhájukban – a Monori Református 
Nagytemplomba, és foglaltak helyet a padsorokban. 
Gulyás László meghatalmazott lelkipásztor, tiszteletbeli borrend tag köszöntötte ıket, ünnepi 
szavakkal. Pál apostol Korinthusbeliekhez írt 1. levelébıl azt idézte, hogy a borászok is sok 
tag egy testben. Egy érdeklıdési körben vannak együtt. Összetartoznak. „Ha megbecsülésben 
részesül egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.” Aki a szılıjét mőveli – folytatta –; 
mindenütt egyfajta mozdulatot végez (a határon túl is; utalt ezzel egyszersmind Trianon éppen 
aznapra esı évfordulójára). Elsı a meghajlás (a szılıtıke elıtt), a második: a fölfelé nézés (jó 
idıt várva; mivel az emberé a munka, az Istené az áldás, amint ezt mostanában igencsak 
átérezhettük), a harmadik pedig: az együttérzés és gondolkodás (tanácskérés, tanácsadás). 
Isten csak a becsületes, pontos, rendszeres munkát áldja meg. Áldásként adja a bort, hogy 
mértékletesen fogyasztva az ember szíve megteljen örömmel. Bízva a Zakariás könyvében 
vágyott állapot eljövetelében, hogy egyszer mindenki meghívja majd barátját a szılıtıkéhez, 
arról meditálni, hogy lehet békességben az ember számára többet, jobbat nyújtani. 
A tiszteletes úr 10 évvel ezelıttiekhez hasonlóan emelkedett szavai után a felszabadult derő 
pillanatai következtek. Az ünnepi mősorba meghívott világjáró pécsi Vivát Bacchus 
Énekegyüttes pillanatok alatt remek, vidám hangulatot teremtett. Az öt jó hangú és humorú 
fiatalember német és angol feldolgozásai mellett saját, ízig-vérig magyaros temperamentumú 
szerzeményeivel nagy sikert aratott a bordalokat igazán kedvelı közönség elıtt. 
Dr. Babinszki György alpolgármester városunk vezetıi nevében arról szólt, hogy nagyon 
megható volt ugyanott a 10 évvel ezelıtti megalakulás, most is ilyen érzése volt, és azt 
kívánta 10 év múlva is ott találkozhassanak. 
Rangot adott e rendezvénynek, hogy Dr. Terts András, a Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetségének elnöke és Bíró Mária fıtitkár is megtisztelte jelenlétével e jeles jubileumunkat. 
Jó volt hallani, hogy köszöntıje hivatásos és személyes részében is elismeréssel szólt 
Borrendünk tevékenységérıl, az ország 44+5 társult borrendjével való összehasonlításban is. 
Példaértékőnek nevezte honlapunkat, sokirányú programjainkat, helyi társadalmi 
kapcsolatainkat. Úgy fogalmazott, hogy a város büszke lehet a Borrendre, és a Borrend is a 
Városra. Itt mindenki tudja a dolgát, ez egy összetartó baráti társaság, a magyar borrendi 
paletta értékes tagja. E köszöntı azzal zárult, hogy a Szövetség évfordulós emlékszalagot 
kötött fel Borrendünk zászlajára. Ezután – a már megszokott szertartás rituáléja szerint – 
ünnepélyesen borlovaggá avatták Kovács Róbert urat (aki elızıleg már megfelelt a 
hagyományos próbatételnek is). 
A hivatalos program a tiszteletes úr áldásával, jókívánságaival zárult. A meghívást elfogadó 
Baranyai Borászok és Szılıtermelık Egyesülete, ceglédi Ungváry László Borrend és 
országos szövetségbeli képviselıit viszont még a helyi tagok meghívták a KERBOR Kft. 
szárazhegyi vendégházába; ahol igazi házigazdaként fogadták ıket. Szürkemarhapörkölttel, 
Generosa és Kadarka borokkal. 
A szerzık pályáztak Kárpát-medencei borrendek tagjai meghívására, kapcsolatfelvételére is. 
Ezúttal ez most nem járt sikerrel. Többen aktuális politikai okok miatt sem tudtak most 
eljönni a határmenti területekrıl. Horvátországból (Vörösmart és Csúza helységbıl) itt voltak, 
és jó volt hallani, milyen szépen énekelték – velünk együtt – a magyar nótákat. 
Egyszer talán majd mindenki meghívhatja minden barátját szılıtıkéjéhez… 
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