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Hirdetés

Color Car 2000 Bt. 
a volt Gyömrői laktanyában 

Tel.: 06-20/914-7545

•  Kárfelvétel
•  Biztosítási ügyintézés
•  Cascós autók javítása akár  

önrész átvállalással is
•  Műanyag alkatrészek 

javítása
•  Alváz és üregvédelem
•  Computeres színkeverés  

és spray töltés

Autókarosszéria javító- és fényezőműhely
Hirdetés

Juhász sírkő
Monorierdő 4-es főút mellett
Tel.: 06-20/957-8607
•  Gránit, márvány, mészkő, műkő egyedi 

sírkövek készítése (nem kínai) 
•  Ablakpárkány, pultlap, kerités fedkő
•  Régi sírkövek pótlása,  

felújítása, tisztítása

TAVALY áprilisban 733 mil-
lió forint uniós támogatás-
hoz jutott Monor Város Ön-
kormányzata a városközpont 
rehabilitációjára. Az előké-
születi munkák nagy része 
már tavaly lezajlott, idén vég-
re megkezdődnek és be is fe-
jeződnek az építkezési mun-
kák. Az EU támogatásával, az 
Európai Regionális Fejleszté-
si alap társfinanszírozásában 
megvalósuló beruházás há-
rom fő részből áll. A legfon-
tosabb eleme a közterületek 
fejlesztése, amely érinti Kos-
suth Lajos, az Arany János 
és a József Attila utca közöt-
ti szakaszát, valamint a Baj-
za és a Dobó István utcát. A 
vonzó városkép kialakulásán 
kívül a forgalomcsillapítás, 
a közlekedési helyzet javítá-
sa a kiemelt cél, mely a forga-
lom átszervezésén felül egy a 
Kossuth Lajos, Deák Ferenc 
és az Ady Endre utca keresz-
teződésében kiépülő körfor-
galmi csomópont kialakításá-
val valósul meg. Másik fontos 
célkitűzésként jelenik meg a 
városközpont gazdasági akti-
vitásának növelése, míg har-
madikként a közösségi élet 

Szépül Monor központja
fejlesztése. Utóbbi cél kereté-
ben felújításra kerül az Evan-
gélikus templomkert, a Szent 
István tér és a Kálvin tér park-
ja (és az emlékmű), valamint a 
Zeneiskola külső homlokzata 
és tetőszerkezete. A Zeneisko-
la udvarán játszótér is épül. A 
programban hangsúlyos sze-
rephez jut a monori civil szer-
vezetek támogatása is.
 Minderről Rajki László, a 
pályázatot kezelő Monori Vá-
rosfejlesztő Kft. ügyvezetője 
számolt be februárban a prog-
ram nyitórendezvényén. El-
mondta, a város lakóinak és a 
Monorra érkezőknek tavasztól 
forgalomkorlátozásra kell szá-
mítaniuk a központban, par-
kolásra pedig egy jó ideig nem 
lesz lehetőség a Kossuth Lajos 
utca belvárosi szakaszán. Tel-
jes lezárásra valószínűleg nem 
kell számítani, de dugóra igen. 
Az elmúlt években a városköz-
pont környezetében sok par-
kolóhely épült, ezért ez nem 
jelent majd gondot a kerü-
lés, ahogy a közintézmények 
és üzletek gyalogosan történő 
megközelítése sem. 
 A fejlesztések után viszont 
könnyebb lesz a közlekedés 

Monor belvárosában. A ke-
rékpárút elválik a gyalogút-
tól, így sokkal kevesebb kelle-
metlen helyzet adódik majd. 
Új gyalogátkelők is épülnek, 
egyrészt a körforgalom mel-
lett minden irányban, más-
részt a Petőfi utca vége és a 
buszállomás között. Az át-
építéssel ugyanakkor nő a 
zöldfelületek aránya. A régi 
fasorokból igyekeznek any-
nyit meghagyni, amennyit 
csak lehet. Ez elsősorban at-
tól függ, hogy az útépítés és 
területrendezés során milyen 
fákat kell mindenképp kivág-
ni és melyek azok, amelyek a 
végleges utcaképbe nem ille-
nek majd bele. A kivágott fák 
helyett mindenképp újakat 
ültetnek majd, többet, mint 
amennyi eddig díszítette a 
főteret és környékét – hang-
súlyozta az ügyvezető.
 A nyitórendezvényen be-
mutatták azokat a művésze-
ti alkotásokat is, amelyek az 
úgynevezett Public Art pá-
lyázatra érkeztek be. Az, hogy 
mely mű(vek) díszíthetik kö-
zülük a város főterét összesen 
25 millió forint értékben, ar-
ról a Képző- és Iparművésze-
ti Lektorátus véleménye alap-
ján a képviselő-testület tagjai 
döntenek. JAP

Az üzlet átalakult. 

Kibővült 
szolgáltatásokkal, 
árukészlettel 
várjuk kedves 
vevőinket.

Hírlap, 
dohány, 
online 
telefon-
feltöltés
Mix-ház Kft.

2200 Monor, 
Kossuth Lajos u. 77.

TÁ - TI - KA
ZENEKUCKÓ

Kodály-elveken 
alapuló zenés, dalos, 
hangszeres, játékos 
foglalkozás gyakorlott 
zenepedagógus 
vezetésével.

•  Ölbeli zenés foglalkozás  
a legkisebbeknek (0–1 éves korig)

•  Tipegő muzsika (1–4 éves korig)
Célunk:
•  zenei érdeklődés felkeltése
•  egyenletes lüktetés és ritmusérzék 

kialakítása
•  hallás és éneklési készség fejlesztése

Monor, Pozsonyi ltp. II/A fsz. 4.
06-30/290-6766 

Bálint Bútor • http://balintbutor.gportal.hu 
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akció!

Nizza Lux
(dönthető fotelos)

239  000 Ft

München étkező 
109  000 Ft

Kitti sarokszett 
203,5 x 163,5
129  900 Ft  

President 
3+2+1 ülőgarnitúra 

139  000 Ft

Berta étkező 
75  000 Ft

Nílus rugós franciaágy 
160 x 200 

56  000 Ft 

Trixi sarok
145  000 Ft  

Trixi ülőgarnitúra 
139  000 Ft

Anita sarokszett 
203,5 x 163,5
122  000 Ft  

Tükrös gardrób 
39  500 Ft


