
Csapatmunka a közös célért 
 

 
A Monori Borút Egyesület és a Monor Környéki Strázsa Borrend elsı közös, nagy 
megmozdulására került sor 2009. március 21-én. A Strázsahegyen több mint 60 önkéntes 
győlt össze a hívó szóra. Célul a városrész szemétmentesítését és környezetrendezését tőztük 
ki. A nagytakarítás aktualitását a borászati tanösvény és a turistaút közelgı átadása, valamint 
a „Strázsahegyi tekerı-kavaró fesztivál” adta.  
 Délelıtt 9 órakor napos, ámde szeles idıben, öt helyszínen kezdıdtek el a munkálatok. 
A Forráshoz vezetı utat Bodor János és Csuzi Szabolcs vezetésével tízfınyi, fıként a 
Nagycsaládosok Monori Egyesületének tagjaiból álló csoport tette rendbe. A Vágóhídi 
pincéknél – Kocsis János szervezésében – hat-nyolc fı szedte a szemetet. A Szent Orbán tér 
közelében levı pincesorokat – Csernus Krisztián mezıır segítségével – az idısebb generáció 
tettre kész képviselıi szépítették.  
 Népes csapattal jelent meg a Monori Szivárvány Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjas 
Vasutas Klub is. A Bereki-dőlı menti erdıt Kugel György irányításával a Benedek Elek 
cserkészcsapat és a KörMe energikus tagjai szabadították meg a szeméttıl. A Téglagyári 
pincéknél tízegynéhányan kezdték el megtisztítani a rekultivált hulladéklerakó tetejét, majd 
bevetették magukat a pincesorok közé. Veres András mezıır vezetésével a Kövál Zrt. 
munkatársai végeztek látványos bozótirtást a bakhátakon. A Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület és a Monori Borút Egyesület képviselıi ugyancsak serénykedtek. Az utak mentén 
heverı szemét mellett tetemes mennyiségő hulladékot győjtöttek össze az elhagyatott, romos 
állapotú pincék belsejébıl is.  
 Az idı közben szaladt, a szemeteszsákok fogytak, a kihelyezetett konténerek 
megteltek. Így fél kettı körül abba kellett hagyni a munkát, amelybıl a civil egyesületek 
tagjain kívül Monor lakosai is kivették a részüket. A jó hangulat azonban folytatódott a 
KétSzabó pincében, ahol Szabó Gyula és Mayer Tamás (KörMe-elnök) jóvoltából remek 
gulyásleves várta a szorgos kező önkénteseket. A leveshez a jóféle marhahúst a Vasúti 
Hentesüzlet (Húsbolt), a kenyeret a Pékmester Kkt. (Bt.) adta. Az ebéd mellé természetesen 
bor is került, amit a Kugel pincészet, a Megyeri-Hanti pince és Kovács Róbert péteri borász 
biztosított. Valamennyiüknek köszönjük a felajánlást. 
 Az akció sikere a civil szervezetek egyre hatékonyabb együttmőködésének kitőnı 
példája. Reméljük, követésre méltó példa. Kérünk mindenkit: értékelje a monoriak 
önfeláldozó, áldozatkész munkáját, és becsülje meg azzal, hogy jobban odafigyel 
környezetünkre. A Strázsa nagy része több éve lerakott hulladéktól mentesült Benedek 
napján. Ne engedjük, hogy ismét illegális szemétlerakó váljon belıle! A szemetet az arra 
kijelölt győjtıhelyeken helyezzük el! Aki nagyobb mennyiségő, újonnan lerakott szemetet 
észlel, kérjük, jelezze mezıırünknek (Veres András: 06-70-365-9980), hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye, és mielıbb kézre kerítsék a szemetelıket. 
 Köszönjük a megjelent egyesületek, környezetbarát lakosok részvételét és aktív 
munkáját! 
 
       Kaltenecker Andrea, 
           egyesületi titkár 


