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Közösség

Sinkovicz László és Darázsi Kálmán ön-
kormányzati képviselők tájékoztatják vá-
lasztópolgáraikat, hogy 2010. december 
7-én (kedden) 18 órától fogadóórát tartanak 
a Jászai Mari Általános Iskolában.
További fogadóórák:
 Husz Enikő Judit negyedévente tart 
fogadóórát. Ezek időpontja és helyszíne a 
Monori Strázsa újság következő számában 
jelenik meg.
 Juhász László negyedévente a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában fogadja válasz-
tóit, akiket előzőleg írásban értesít.
 Szőnyi Sándor minden hónapban, a tes-
tületi ülés hetének keddjén 17– 18 óra kö-
zött, a Fidesz Irodában (Monor, Deák F. 
u. 2.) találkozik a lakosokkal.
 Dr. Zsombok László minden hónap má-
sodik hétfőjén 19 órától várja választóit a 
Fidesz Irodában.
 A többi képviselő igény szerint, előze-
tes egyeztetés alapján elérthető.

információ

Képviselői fogadóórák

Közösség
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Önkormányzati hirdetésHirdetés

fejlesztések
Új központot kaphat a település
A napokban nyújtja be Monor Város Önkormányzata a „Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” 
című pályázat második fordulójára a szükséges dokumentációkat. Amennyiben 
a döntéshozók kedvezően ítélik meg az elképzeléseket, úgy teljesen megújulhat 
Monor központja, befejezve ezzel a három évvel ezelőtt megkezdett programot.

 xxx

Vigadó Étterem 
Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Nyitva: H–K–SZ: 7–20,
cs–p: 7–22, szo: 10–22, V:10–16

Családi ebéd vagy vacsora
alkalmával 10 év alatti gyermek 

teljes fogyasztása ingyenes!

Rendeljen hidegtálat
már 1500 forinttól fejenként!

Korlátlan ételfogyasztás
a büféasztalról!

Decemberben egy adag
kocsonyát 550 forintért

vásárolhat nálunk!

Decemberben egy adag
halászlevet 690 forintért

vásárolhat nálunk!

Decemberben egy adag
töltött káposztát 890 forintért

vásárolhat nálunk!

Esküvőjének 2010-ben történő 
megrendelése esetén jövőre 

is garantáljuk az idei árainkat, 
továbbá a menyasszonyi

tortát ajándékba adjuk!

Ha nálunk rendeli meg
szilveszteri vacsoráját, januárban 

egy alkalommal családjával,  
50 százalék kedvezménnyel 
vacsorázhat éttermünkben 

a megrendelt összeg erejéig.

Egyszeri fogyasztás
alkalmával egy kedvezmény

vehető igénybe!
Az akció időpontjáért lapozzon vissza!

xx
x

Széles borválaszték, különleges  
röviditalok, egyedi névre szóló  
ajándékok, ajándékkosarak.  
Megújult árukészlettel és akciós árakkal 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Béka Italdiszkont
Különleges italok üzlete
Monor, Bajcsy-Zs. u. 6. (az udvarban)

Nyitva tartás: H–P: 8–18, Sz: 8–13

  5%
kedvezmény 

3000 Ft feletti  
vásárlás esetén!
Vásárlásonként csak  
1 db kupon használható fel!



Felhasználható:  
2010. dec. 31-ig 
Béka  Italdiszkont  
Monor, Bajcsy 6.
2010.12.31-ig

A városközpont megújí-
tásának első sikeres ál-
lomása volt a Vigadó 

épületegyüttesének és a Mű-
velődési Háznak megújítá-
sa – mondta Rajki László, 
a Monori Városfejlesztő Kft. 
ügyvezetője. – Második ele-
me a városháza épületének 
felújítása volt, harmadik pe-
dig magántőke bevonásával 
a Belvárosi sétány épületei-
nek rehabilitációja. Ezután 
következett a Petőfi utca és 
a Főtér megújítása, amelyet 
remélhetően szervesen kiegé-
szít majd az új pályázattal 
megvalósuló beruházás.
 A város által benyújtott 
pályázatot jövő év januárjá-
ban bírálják el, a támogatá-
si szerződést pedig májusban 
írhatják alá a város vezetői. 
Az építkezések leghamarabb 
2011 őszén kezdődhetnek el, 
a beruházás befejezése pedig 
2012 végére várható.
 – A fejlesztés legfontosabb 
eleme a Kossuth Lajos utca 
megújítása az Arany János 

és a József Attila utca között 
– hangsúlyozta az ügyvezető. 
– Itt teljes mértékben kicse-
rélődik az útburkolat, ahol 
lehetséges lesz, hogy a for-
galommal párhuzamos parko-
lókat alakítsunk ki. A Vigadó 
mellett, az Ady, Kossuth és 
Deák utcák kereszteződésébe 
körforgalom épül, amelynek 
közepén egy kis szökőkutat 
is elhelyezünk. A körforgalom 
mind a négy ágában gyalogos 
átkelőhely is létesül. Az át-
alakítások miatt az evangé-
likus templom melletti busz-
megálló átkerül a Vigadó elé, 
de továbbra is csak leszállás-
ra lehet majd használni, vi-
szont azok a buszok is meg-
állhatnak majd ott, amelyek 
a négyes út felől érkeznek a 
városközpontba. Az út mel-
letti zöldterületek új burkola-
tot kapnak, a jelenlegi kerék-
párút pedig elkerül a járda 
mellől és önállóan lesz kiépít-
ve. A nagymértékű átépítés 
miatt mindenütt új díszbur-
kolatokat rakunk le. A meg-

lévő térköveket fölszedjük, s 
mivel ezek újrahasznosítha-
tók, egy későbbi fejlesztés 
során, a város más pontjain 
fogjuk fölhasználni őket.
 A pályázat során megva-
lósuló beruházások összes 
költsége körülbelül 950 mil-
lió forint, amelyből az önkor-
mányzat nagyjából 220 millió 
forintot biztosít. Ezzel együtt 
az elmúlt három év városköz-
pontot érintő önkormányza-
ti és magán beruházásainak 
összege meghaladhatja a két-
milliárd forintot.

 – Egy igen látványos eleme 
lesz terveink szerint a fejlesz-
tésnek a Budapest Bank előtt 
föltörő forrás, amely patak-
ként folytatja az útját a kato-
likus templomig – tette hozzá 
Rajki László. – Egy-két helyen 
kis hidakon át lehet majd kel-
ni rajta. Megújulnak a terek is. 
Így az evangélikus templom 
előtti és mögötti rész, a kato-
likus templom melletti Szent 
István tér, illetve református 
templom és Kossuth iskola kö-
zötti Kálvin tér is, ami a bur-
kolatokat és a zöldfelületeket 
illeti. Új homlokzatot kap a 
városi könyvtár és zeneisko-
la épülete, amelynek udvarán 
egy korszerű zárt játszóte-
ret alakítunk ki. A Művelő-
dési Ház és a piac parkolási 
gondjait enyhíti majd a Dobó 
István utca Bocskai és József 
Attila utca közötti részének 
felújítása, illetve ezen a par-
kolóhelyek kialakítása.

 A pályázat részeként új 
funkciókkal is bővül a város-
központ. A posta régi épülete 
az önkormányzat tulajdoná-
ba került, így az épület kor-
szerűsítésével lehetőség nyílik 
a városi feladatok erősítésére 
is. Várhatóan itt kapnak he-
lyet majd a kormányhivatalok, 
például a munkaügyi központ 
is. Szintén a város tulajdoná-
ban van az új postahivatallal 
szembeni régi bútorbolt, ahol 
valószínűleg üzletek és irodák 
nyílnak majd.

 – Reményeink szerint az 
új városközpont pozitív ha-
tással lesz az itt élőkre, a ci-
vil kezdeményezésekre és az 
itt befektetni kívánó gazdasá-
gi szervezetekre – emelte ki az 
ügyvezető. – Várhatóan még 
inkább felpezsdül a városban 
a társadalmi élet és egyúttal 
a városközpontban, vagy az 
ahhoz közel lévő ingatlanok 
tulajdonosaink is példát mu-
tatunk, amely további pozitív 
változásokat eredményezhet.

Papp János

 A megúju-
ló Kossuth Lajos 
utca egy részlete

 Új burkola-
tokat kap a Kos-
suth L. utca a 
központban

 Új homlokzatot kaphat a könyvtár is

 Körforgalom a központban  A katolikus templom melletti Szent István tér is megújul

„A megvaló-
suló beruhá-
zások értéke 
meghalad-

ja a kétmilli-
árd forintot.”

Monor
kártya December

Érvényes: 2010. december 1-jétől 2011. január 5-éig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!Monor, Városi Uszoda
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Közösségi hirdetés

Mocsári Károly és a Szervánszky kvar-
tett kamaraestet tart Weiner Leó és 
Dohnányi Ernő emlékére december 17-én 
18 órától a Vigadó dísztermében. Mocsári 
Károlyt a monori közönségnek nem kell 
bemutatni. A Szervánszky kvartett Bu-
dapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatóiból alakult 2009-ben. 
Idén áprilisban részt vettek a Budapes-
ten rendezett Weiner Leo kamarazene 
versenyen, melyen sikeresen szerepeltek, 
és két első díjat is kaptak. Ugyanekkor 
Debrecenben a Dohnányi Ernő emléké-
re rendezett kamarazenei találkozó és 
versenyen Nívó Díjat nyertek vonós trió 
felállásban Dohnányi E. Trio Serenad 
előadásáért.
 Az kamaraestre belépőjegyek 600 forin-
tos egységáron kaphatóak. A rendezvényt 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

mocsári károly

Kamaraest a Vigadóban

Az üzlethelyiséget 2011. január 1-től, határozatlan időre lehet bérbe venni.
Pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, 
valamint egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személyek.
Pályázat feltételei:
Pályázni a pályázati anyag benyújtásával lehet. A pályázati anyagot a következő címen lehet ingyenesen 
kiváltani: 2200 Monor, Balassi B. u. 14. – Monor Városi Uszoda emelet, igazgatói asszisztens irodájában.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázati anyagot zárt borítékban a következő címre kérjük eljuttatni postán vagy személyesen:
Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2200 Monor, Balassi B. u. 14. A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT”
Pályázat beérkezésének határideje:
2010. december 15. 11 óra
A pályázati felhívással kapcsolatban érdeklődni a következő elérhetőségen lehet:
Krenács Nikolettnél, 29/614-509 telefonszámon,
vagy személyesen, munkaidőben a fenti helyszínen, 8-16 óráig.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

A Monor Város és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Monor Városi 
Uszoda (2200 Monor, Balassi B. u. 14., 5089 hrsz.) földszinti 
5,6m2 alapterületű üzlethelyiségének bérletére.


