
Petíció

a Strázsa.hegyÍ pincefaluért

Alulírott társadalmi szervezetek és pincetulajdonosok az aláhbipetíciót nyujtjuk be a Tisztelt
onkormrányzatrrak és Képviselő testiiletének a monori Stnázsa.hegy pinóeinek lakás cé|jara
történő hasnúúatának, az ,,ellakósodrás'' megállítása és a sző|észeti, borászati jelleg
megerősítése iigyében :

Ahogy azt minden monori lakos tudja, a Strázsa-hegyi Pincefalu fontos szerepet töttött és tölt
be a monoriak életében. Köztrrdott az is, hogy a Varos fejlesztési elképzeléseiben szerepel
Monor kertvarosi jellegének megőrzése és fejlesztése, valamint ezze| szoros összeftiggésben a
Strrázsa-hegy és környezetének fejlesáése is (lásd városfejlesáési koncepció jövőképe). Több,
forumon elhangzott és tanulmányban is rögzítésre került mar, hogy a monori pincefalu amaga
több mint 900 pincéjével, szőlőivel nagyon komoly turisztikai potenciált képvisel. A Strázsa-
hegyre a|apozott turizmusfejlesztés legfrbb lehetőségeit a ftildrajzi elhelyezkedésében és az
ország térszerkezeti fejlődésében talrálhatjuk meg. Mindenki alta| láthatő az a fejlődés, ami
jelenleg a dél.kelet pest megyei szekÍort jellemzi. Gondoljunk itt csak a 4-es főút és az M0
keleti szektorának megépítésére, valamint a Ferihegyi repülőtérrel kapcsolatos fejlesáésekre
(bevásarlóközpont, szálloda. és konferenciaközpont fejlesáések, terminálbővítés stb.) mely
révén Monor és térsége elérhetősége, adottságai egyre kiválóbbak. A monori borturisztikai
fejlesztések célközönségét pedig éppen azok a budapestiek és a Fővrírosba látogató külfrldi
turistrík adhatjrík, akik egy hangulatos borozás, illetve néluíny napos vagy órás kikapcsolódás
érdekében nem kívránnak, vagy nem fudnak nagyobb kívolsagot is megtenni.

Nagy örömtinkre szo|gál, hogy a közelmúltban létrejött Helyi Vidékfejlesztési Közösség,
amely az EMVA és annak részeként a LEADER fejlesztési forrásokat cé|ozzameg, deklariílt
céljrínak tekinti a Strazsa.hegy fejlesáését is. Az,hogy a közösség a nevében is szerepelteti a
Striízsát, miír önmagában is jelentős imá"us formáló tényez(ikéfi vehető számba. A Strazsa-
Felső.Tápió Helyi Vidékfejlesztési közösség ríltal elfogadott stratégia 4 prioritásábó| az egyik
éppen a borturisáikai fejlesztéseket ir,ányozzaelő (Komplex térségi integrált borturisztikai és
kerékprár-turisztikai fejlesztések). A Strázsa.hegyi fejlesztéseket a jtivőben tehát jelentős
külső, elsősorban EU trársfinansztrozástt fonások is elősegíthetik.

A fentiekben megfog almazottak egybe esnek a Monor Környéki Strazsa Borrend és a
Strrízsahegyi-Szarazhegyi Hegyközség éitat elképzelt, a Strázsa-hegy továbbélésével és
megújulrísával kapcsolatos elképzeléseivel.

Ma mar egyre több mono i szátmára kezd ugyanakkor világossá vtílni, hogy a szép
elképzelések és tervek, a nyertes petyáuatokmegvalósulrása, illetve eredményességé könnyen
veszélybe keriilhet tőltik fiiggetlen, sulyosan negatív ktilső tényezők miatt. A projektekbe
befektetett szellemi és fizikai munk4 aze\nyertpátyazatitrímogaüísok mit sem émek ugyanis,
ha a célközönség összességében egy leromlott állapotú teriiletként Htja meg a Hegyet.

Sajnrílattal észleljtik, hogy napról-napra nő a Pincefaluból a város felé tartó iskolás gyerekek
és ,,furcsa', egzisztenciájú felnőttek forgalma. A Pincefalu egyik préshráában oda nem illő
bolt műktidik, amely egyben lakásként is funkcionríl. Az eladrásra kínált pincéket sokszor
szintén olyanok vrásarolják fel, akik aá későbbiekben lakrás céljrára haszráljak vagy albérletbe
adják ki. A lakás céljata haszniílt pincék környezete egyre szemetesebb, környezetiik



szennyezett. rendezetlen, ruhiík sziáradnak a pincék körül. Nem megoldottak az a|apvető
higiéniás követelmények sem' ezért veszélyes közegészségügyi he|yzet is brírmikor
kialakulhat. A Pincefaluban illegálisan lakottá vrált pincék körül sok esetben szabadon kőszá|ő
kutyrík veszé|yeztetik az arra járőkat. Mindezek kiábrandító hatásúak a helyi és azide|énogatő
vendégek, turisíík szátmára egyarrínt.

A fentiek alapjrán a petíciót al€fÍ.ő polgrárok ezen súlyosnak ítélt probléma megoldrásában kérik
az önkormányzat hathatóság segítségét. Javasoljuk, hogy a képviselő testület előtt ismertessék
és tárgyaljrík meg az Íigyet, intézkedjenek a striízsa.hegyi illegrílis lakhatás visszaszorításárőI,
a további kiköltözések megakad ílyozásárő|.

Ezen petíci őt az a|áír ők akaratával e gy ező en nyilváno ss ágr a hozzl:lt..
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