
Ön illemtudó?
A TÁRSAS érintkezésnek szá-
mos komoly (és komolyta-
lan) szabálya van, melyek 
gyakran változnak. Ön min-
den esetben betartja az írat-
lan szabályokat? 2. oldal

Halál a tanyán
GYAKORIAK a tanyákon elkö-
vetett bűncselekmények. Ez 
lehetett az első gondolata az 
albertirsai tanyatulajdonos-
nak is.   2. oldal

Lengyel stabilizálta 
a Monort
BÁR nem ment igazán jól a já-
ték a Monor SE labdarúgó-
inak az utóbbi időben, zsi-
nórban 9 mérkőzésen nem 
sikerült nyerniük az NBIII Al-
föld-csoportban, végre utóbb 
megtört a jég, és megszületett 
a várva várt diadal. 10. oldal

Őrizni a bronzot
SIKERES évadot zárhatnak 
a Pilis LK-Legea labdarú-
gói a 2011/2012-es bajnoki 
évadban. Csak őriznie kell 
a bronzos helyet Pest megye 
élvonalában. 10. oldal

Hirdetés

Régió
Albertirsa, Bé nye, Csévharaszt, Káva,                                       Gomba, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Vasad
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Pest megyében
66 000 példányban

www.regiolapok.hu
e-mail: info@regiolapok.hu
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Casta Diva MÁV Szimfonikusok
PILISEN bemutatták Baranyi 
Ferenc monodrámáját. A da-
rab az egykori, kivételes han-
gú Schodelné Klein Rozáliá-
nak állít emléket. 7. oldal

MONORON ad koncertet a 
MÁV Szimfonikus Zenekar. 
Az 1945-ben alapított együt-
tes közel 100 zenészt foglal-
koztat.  8. oldal

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

Kettős jubileumot ünnepeltek a mentők 

Közösségépítő városközpontok

Bár ez a baleset gyakorlat, a közönséget meggyőzték  

Év végére elkészül Vecsés új művelődési háza
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MONOR, Móricz Zs. u. 45. (vasútállomás mellett) Tel.: +36 (29) 417-662  
Nyitva tartás: H-P: 9-18, Sz: 8-13 www.diego.hu

KUPON HÉTVÉGÉK! 
M�n��� �é��é��� ��ha��hata�l�� �k�i��!

kupon.diego.hu

16 fajta padlószőnyeg:1.500 Ft/m²* 

13032

1.500
Ft/m²

DIEGO KUPON HÉTVÉGE!
2012. ����u� �2-23-24.

*Ezzel a kuponnal 1.500 Ft/m² áron vásárolhat Funky Stripe vagy Tucano 
padlószőnyeget. Egy kupon kizárólag egy termék vásárlására használható 
fel, egy alkalommal. Készpénzre nem váltható, önállóan kereskedelmi 
forgalomba nem hozható! 

FUNKY STRIPE filc hátú, csavart szálú padló-szőnyeg, 4 m széles, 
2 színben, TUCANO filc hátú, csavart szálú padlószőnyeg, 
4 m széles,14 színben

Ajánlataink 2012. június 22-24-ig, ezen belül 
a központi készlet erejéig érvényesek.

A MENTŐAUTÓK elsötétített 
ablakán nem lehet belátni.
 De története valamennyi-
ünknek van a mentőkről. Ki-
nek jó, kinek nem, minden-
esetre ennek alapján ítél 
mindenki, úgy általánosság-
ban, ahogyan az már nálunk 
szokásos.
 A mentők azonban sze-
retnék megmutatni, milyen 
is valójában az ő munkájuk. 
Ezért is vannak jelen annyi 
közösségi eseményen, majá-
listól a vöröskeresztes vetél-
kedőkig.
 A monori mentőállomás 
vezetője, Molnár Tamás a he-

lyi lapban közzétett meghívó-
ban is megírta: idén 125 éves 
a magyarországi szervezett 
mentésügy, egyszersmind 
ünnepeljük azt is, hogy Mo-
noron hatvanöt évvel ez-
előtt kezdte meg működését a 
mentőszolgálat. Szeretné, ha 
ezeket az évfordulókat együtt 
köszöntenék a mentők és 
mindazok, akiknek szolgála-
tában állnak – szólt a közön-
séghez – épp ezért szeretet-
tel vártak mindenkit június 
2-án a mentőautók felvonulá-
sára, a mentés ügyének múlt-
járól, jelenéről és jövőjéről 
szóló előadásokra, valamint a 

Hegesztés-
tecHnika,  
MunkavédeleM

Monor, Virág u. 59.
06-29/411-746, 

06-70/394-7385

Minőségi termékeink:
elektródák, CO-huzalok,

hegesztőtrafók, inverterek,
védőgázas gépek, AVI, CO

automata pajzsok,
vágó- és csiszolókorongok 

ipari minőségben.
Munkavédelmi kesztyűk,

munkaruházat, bakancsok,
    védőfelszerelések.

    Kéziszerszámok.
NAGY VÁLASZTÉKBAN

   KEDVEZŐ ÁRON!

A VÁROSKÖZPONT-FEJLESZTÉSEK 
és rehabilitációk korát éljük 
manapság. Az elmúlt évek 
alatt az ország területén ta-
lálható kisebb-nagyobb vá-
rosok egyaránt azon fára-
doztak, hogy az Európai 
Unió által is támogatott, vá-
rosmegújító pályázatokon si-
kereket érjenek el. Nem kell 
messzire mennünk, hiszen a 
térségünkben található vá-
rosok mindegyike büszkél-
kedhet sikeres pályázattal, 
kisebb vagy nagyobb fejlesz-

tésekkel. Laikusként azt hi-
hetnénk, hogy a városköz-
pontok fejlesztésére csupán 
esztétikai okok miatt van 
szükség. Ennél azonban sok-
kal összetettebb dologról van 
szó. Fontos, hogy a beruhá-
zás végére kialakult közpon-
tok, a gazdasági, szociális és 
közösségi funkciók a lakos-
ság érdekeit szolgálják. Hi-
szen a városközpontok fej-
lesztésének nem lehet más 
célja, mint a lakosság részé-
re élhetőbb, szerethetőbb te-
lepülések kialakítása, szerte 
az országban. 

Részletek a 4. oldalon

nem mindennapinak ígérke-
ző mentésbemutatóra.
 Riportunkban arról szá-
molunk be, miként zajlott az 

ünnep, hogyan reagáltak a 
megszólítottak a baráti invi-
tálásra.

Részletek az 5. oldalon
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A városközpontok 
megújítása, fejleszté-
se összetett, több té-
nyezős folyamat. Fon-
tos, hogy a terek, utak, 
épületek esztétikai 
megújulása mellett a 
gazdasági aktivitást 
is növelje, valamint új 
funkciókkal gazdagítsa 
a város mindennapjait. 

Élhető, szerethető kisvárosok kialakítására vállalkoznak FEJLESZTÉSEK

Közösségépítő városközpontok 

Öt év volt az előkészítés Üllőn
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 Varga Norbert

GYÁLON, a városközpont meg-
újulását „a város életét és 
arculatát jelentősen meg-
változtató, megszépítő” ese-
ményként tartják nyilván.  
A beruházás, egy többlépcsős 
fejlesztés eredménye. Jelen-
leg a polgármesteri hivatal 
épületének átalakításán dol-
goznak. Az új épületet nem 
csak felújítják, hanem bővítik 
is, mivel a városnak jó esélye 
van arra, hogy kistérségi köz-
ponttá váljon. A megújult hi-
vatali épületben, pedig kis-
térségi szolgáltató központ 
működik majd. 
 Pápai Mihály, Gyál pol-
gármestere lapunknak el-
mondta, akkor sem állnak le 
a fejlesztéssel, ha a beruházás 
elkészül. Három ingatlant vá-
sároltak a közelben, ahol to-
vábbi gazdasági funkciókat 
ellátó épületek kialakítását 
tervezik. A polgármesteri hi-
vatal szomszédságában talál-
hatók arculatát is szeretnék 
az új központ külleméhez iga-
zítani. 
 – A fejlesztések megvaló-
sulását követően, Gyál ren-
dezett kisvárossá válik. Azzal 
hogy a közterületeinket meg-
újítjuk, egyben példát is sze-
retnénk mutatni a lakossá-
gának. Ha rendben tartjuk a 
várost, mi is joggal várjuk el 
a lakóktól, hogy a saját por-
tájukon rendet teremtsenek 

– hangsúlyozta Pápai Mihály. 
A Gyáli beruházást 726 mil-
lió forinttal támogatta a Kö-
zép-magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács.
 A vecsési városközpont 
fejlesztése keretében egy új, 
akár 600 ember befogadá-
sára is alkalmas művelődési 
ház és könyvtár, étterem és 
két üzlethelység épül, mind-
ez egy épületben. Két utcát is 
felújítanak, és Vecsés főtere 
is megújul. A beruházás közel 
1,4 milliárd forintos költség-
vetéssel indult, de később a 

műszaki tartalom módosítá-
sa miatt, a költségvetés vég-
összege is változott. Az ere-
detileg tervezett fejlesztés 
egy mélygarázs kialakítását 
is tartalmazta, ehelyett most 
egy felszín feletti parkolót 
építenek, ezért csökkentek 1,1 
milliárd forintra a költségek. 
De a terveket nem önszántá-
ból változtatta meg a város-
vezetés. A vecsésiek döntését 
a kivitelezést elnyerő Hérosz 
Építőipari Zrt. ellen indított 
felszámolás és csődeljárás 
idézte elő. 
 – Derült égből villámcsa-
pásként ért bennünket az, 
amikor megtudtuk, hogy a 
Hérosz csődvédelmet kért  

– mondta Harazin István, a 
Vecsési Városfejlesztő Tár-
saság ügyvezetője. A csőd-
eljárás miatt a beruházás 
befejezési határidejét is mó-
dosítani kellett. 
 – Idén, december 31-ig 
el kell készülnie a városköz-
pontnak. A beruházás 67 szá-
zalékos, a hátralevő munkák 
elvégzésére új pályázatot ír-
tunk ki. Eredetileg az egész 
fejlesztésre 5 hónapunk volt, 
most, a pályázat eredményé-
nek kihirdetése után, a győz-
tes kivitelezőnek 4 hónap áll 
a rendelkezésére, hogy befe-
jezze a projektet – magyaráz-
ta Harazin István. 
 Üllőn, közel 5 éves előké-
szítő munka után, csak né-
hány hete kezdődött az épít-
kezés. A település központja 
nem rendelkezett a városok-
ra jellemző vonásokkal, ezért 
komoly feladat elé állítja a te-
lepülés vezetését az új köz-
pont kialakítása. A beruhá-
zás közel 1 milliárd forintból 
valósul meg. Ebből az ösz-

szegből épül fel az új város-
háza, amelyben helyet kap 
egy új étterem és házasság-
kötő-terem is. A városháza 
részeként kialakítanak egy 
belső udvart, amely szabad-
téri rendezvények lebonyo-
lítására is alkalmas lesz. Az 
új épület mellett sétálóutca 
is épül, parkokkal és közös-
ségi térrel. Üllőn elkelnek a 
közösségi funkciókat is célzó 
fejlesztések, a lakosság rég-
óta hiányolja a parkokat és 
közösségi tereket a városból.  
A városközponttól néhány-
száz méterre, egy 3 üzletnek 
helyet biztosító szolgáltató-
ház is épül, illetve parkolókat 
is kialakítanak, amelyekre 
szintén régóta szüksége van a 
városnak. 
 – A város fejlesztését il-
letően, egy régen megkez-
dett folyamat sokadik lépé-
sénél járunk – mondta Rajki 
László, a Monori Városfej-
lesztő Kft. igazgatója. Mono-
ron a fejlesztés még 1999-ben 
indult, első lépése a központ-
ban található piac rehabili-
tációja volt. A kezdetekkor a 
városvezetés igen hosszú táv-
latban, 50-60 éves városfej-
lesztési tervben gondolko-
dott, amelyből már eltelt 10 
év. A városban már érzékel-
hetőek a fejlesztések pozitív 
hatásai. A beruházás Mono-
ron is közel 1 milliárd forint-
ból valósul meg, és a legfon-
tosabb elemek, a közterületek 
fejlesztését célozzák. Teljes 
felújításon esnek át a központ 
utcái. A forgalmat javítandó 
körforgalmat is kiépítenek a 
városközpont kereszteződé-
sében. Üzletekből most sincs 
hiány Monoron, ám újabb, a 
gazdasági funkciókat erősítő 

üzlethelységek kialakítását 
tervezik. A közösségi élet fej-
lesztésére is nagy hangsúlyt 
fektet a városvezetés. A be-
ruházás részeként felújítják a 
városi evangélikus templom 
kertjét, két parkot és egy em-
lékművet, valamint új játszó-
teret is építenek. A felújítás 
érdekes látványeleme lesz a 
főutcán kialakított mestersé-
ges patak, illetve az utcát szí-
nesítő művészeti alkotások. 

 Gyömrőn már átadták az 
új városközpont részét képe-
ző épületet, amelyben önkor-
mányzati irodák mellett egy 
új művelődési ház is helyet 
kapott. A Hankó Istvánról 
elkeresztelt művészeti köz-
pont jelentős mértékben fel-
pezsdítheti a város és a kör-
nyék kulturális életét. Az új 
művelődési ház mellett ta-
lálható park is megszépült és 
egy szabadtéri színpaddal is 
gazdagodott, teret biztosít-
va ezzel a nyári szabadtéri 
programoknak, koncertek-
nek. Sajátos módon oldot-
ta meg Gyömrő a gazdasági 
funkcióbővítést. A többi te-
lepüléssel ellentétben, nem 
egy új szolgáltatóházat vagy 
üzletet alakítottak ki, he-
lyette inkább a sportot és a 
gazdasági tevékenységet ke-
resztezték. Így jött létre a 
meglévő sportcsarnok bőví-
tésével egy közel 300 m2-es 
fallabdapálya és testépítő te-

rem. A bővítés mellett az ál-
talános iskola sportcsarnoka 
is megújult, amelyet az isko-
lásokon kívül a város lakos-
sága is használ. 
 Kisebb léptékű fejlesztést 
hajtottak végre Pilisen. Fel-
újították az intézményeket: 
az általános iskolát, a kö-
zösségi házat és a könyvtá-
rat. A közel 100 millió forint-
ból megvalósított beruházás 
az eddig bemutatott fejlesz-
tésektől egy elemében lénye-
gesen eltér. Szabó Márton 
polgármester elmondta, új, 
városi funkciót is be kellett 
illeszteni a fejlesztésbe. A pi-
lisi vezetés nem akart parkot, 
szökőkutat vagy más lát-
ványelemet, inkább egy álta-
luk hasznosabbnak vélt ötle-
tet valósítottak meg, és végül 
12 térfigyelő kamera kihelye-
zése mellett döntöttek.
 – Úgy gondoltuk, hogy a 
kamerák elhelyezésével job-
ban járunk, mintha parkot 
építettünk volna a rendelke-
zésre álló pénzből. A lakosság 
biztonságérzete is nőtt, mió-
ta kamerák figyelik a közte-
rületeket – tette hozzá Szabó 
Márton. 
 Maglódon is megújult a 
városközpont, de itt egy nagy 
projekt helyett, több kiseb-
ből áll össze a fejlesztés. A fő 
elem az új óvoda és az új mű-
velődési központ megépítése 
volt. 
 – A beruházások java-
részt pályázati pénzből va-
lósultak meg, közel 1 milli-
árd forintos költségvetéssel 

– említette Tabányi Pál, a 
város polgármestere. 
 Összefoglalva a fejleszté-
seket, látható, hogy a városok 
igyekeznek mindent megten-
ni azért, hogy megfeleljenek 
a kor és a lakosság elvárása-
inak. Az általunk megkér-
dezett szakemberek és pol-
gármesterek egybehangzóan 
nyilatkozták, hogy a beruhá-
zásokat minden esetben szé-
leskörű lakossági konzultáció 
előzte meg.      
 Minden település az „él-
hetőbb kisvárost teremtünk” 
jelmondat zászlaja alatt vá-
gott bele a fejlesztésekbe, 
ennek köszönhetően a vá-
rosok hosszú távú fejleszté-
si stratégiáját is kidolgozták. 
Remélhetően a városveze-
tők is észrevették, hogy csak 
a tényleges társadalmi igé-
nyeken nyugvó, tervekkel 
lehet sikeresen városokat 
építeni. 

A városok igyekeznek 
mindent megtenni 
azért, hogy megfelel-
jenek a kor és a la-
kosság elvárásainak.

”


