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2012 sem 
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Szoftverfejlesztők  
a Tabánban
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Csehov a 
 JAG-ban 
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53 éve  
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Elindulhatnak a munkálatok
6. oldal
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Közösség

VÁROSKÖZPONT

Az eredeti elképzelésekhez képest némi csúszással, de 
tavasszal végre megkezdődhet a városközpont átalakítása, 
a munkák várhatóan ősszel fejeződnek be.

Elindulhatnak a munkálatok

Hirdetés

BelizoBelizo
Bizsu- és ajándékbolt

2200 Monor, 
Petőfi S. u. 53. 
H–P: 8.30–17.00
Szo: 8.30–12.30

06-20/268-4945

2200 Monor, 
Petőfi S. u. 8.  

H–P: 8.30–17.00
Szo: 8.30–12.30

06-20/325-7705 

... mert adni jó!

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

06-30/9619-706

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Nyitva tartás: 815 -17

Multifokális lencsék most 

20%-os, szemüvegkeretek

 korkedvezménnyel 

kaphatók!

Részletek az

 üzletekben.

www.iriszoptik.hu

Ahogy a Strázsa új-
ság hasábjain arról 
már többször be-

számoltunk, tavaly ápri-
lisban 733 millió forintot 
ítélt meg Monor Város Ön-
kormányzatának a  Kö-
zép Magyaroszág Fejlesz-
tési Program 5.2.1/B-09-2f 
Pest megyei településköz-
pontok fejlesztése – Integ-
rált településfejlesztés Pest 
megyében című pályázatra a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség (NFÜ). Az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési alap 
társfinanszírozásában meg-
valósuló beruházás három fő 
részből áll. A legfontosabb 
eleme a közterületek fejlesz-
tése, amely érinti a Kossuth 
Lajos, az Arany János és a 
József Attila utca közötti 
szakaszát, valamint a Bajza 
és a Dobó István utcát. A 
vonzó városkép kialakulásán 
kívül a forgalomcsillapítás, a 
közlekedési helyzet javítása 
a kiemelt cél, mely a forga-
lom átszervezésén felül egy 
a Kossuth Lajos, Deák Fe-
renc és az Ady Endre utca 
kereszteződésében kiépülő 
körforgalmi csomópont ki-
alakításával valósul meg. 
Másik fontos célkitűzésként 
jelenik meg a városközpont 
gazdasági aktivitásának nö-
velése. Ennek érdekében a 
régi posta épülete (Petőfi 
Sándor utca 4.) gazdasá-
gi szolgáltató házzá alakul 
át, illetve a Petőfi Sándor 
utca 12. sz. alatti társasház-

ban pedig egy üzlethelyisé-
get alakítanak ki. Harmadik 
célja a projektnek a közös-
ségi élet fejlesztése, amely-
nek keretében felújításra ke-
rül az Evangélikus templom 
kertje, a Szent István tér és 
a Kálvin tér parkja (és az 
emlékmű), valamint a Zene-
iskola külső homlokzata és 
tetőszerkezete. Utóbbi udva-
rán játszótér is épül. Szin-
tén ezt a célt erősíti a mo-
nori civil szervezetek által 
szervezett különböző ren-
dezvények, programok tá-
mogatása is.
 – Az eredeti elképzelések 
szerint a munkálatok már 
ősszel elkezdődtek volna, de 
az NFÜ javaslatára megbon-
tottuk az egy generálkivite-
lezőre írt közbeszerzésünket 
több kisebb részre – mond-
ta Rajki László, a pályá-
zatot kezelő, városi tulaj-
donú Monori Városfejlesztő 
Kft. ügyvezetője. – Jelen-
leg ezeknek a kisebb részfel-
adatoknak a közbeszerzése 
folyik, így külön vállalko-
zó újíthatja fel az épülete-
ket, végezheti a mélyépítési 
munkálatokat vagy építheti 
a játszóteret. A mélyépítés-
re kiírt pályázatok beadási 
határideje a napokban járt 
le. A következő, tárgyalási 
fordulóban a pályázók aján-
latát kell hozzáigazítani a 
tervekhez és lehetőségeink-
hez. Remélem ez sikerülni 
fog és minden az elképzelése-
ink szerint valósul meg, így 
márciusban átadhatjuk a te-

rületet a nyertes pályázónak. 
Egyelőre még nem tudjuk 
pontosan, hogy a tényleges 
munkák mikor kezdődnek 
meg, azt sem, hogy ezek mi-
lyen módon valósulnak meg. 
Az biztos, hogy valamifajta 
forgalomkorlátozásra számí-
taniuk kell a monoriaknak, 
parkolásra pedig egy jó ideig 
nem lesz lehetőség a Kossuth 
Lajos utca belvárosi szaka-
szán. Teljes lezárással való-
színűleg nem kell számolnia 
az autósoknak, de a dugóra 
igen, ezért érdemes lesz ke-
rülőutat választani, illetve a 
városközpont környezetében, 
például a Dózsa György ut-
cában vagy a piac melletti 
parkolóban letenni a gépjár-
művet. A közintézmények és 
üzletek gyalogos elérhetősé-
gét, az építkezés alatt folya-
matosan biztosítani fogjuk 
– tette hozzá az ügyvezető.
 A városközpont fejlesztése 
nem az elkövetkező évekre, 
annál inkább az elkövetke-
ző évtizedekre, évszázadok-
ra szól. Ezért is tartották 
fontosnak a képviselő-tes-
tület tagjai a pályázat ösz-
szeállításakor, hogy a funk-
cionális elemeken kívül a 
művészeti elképzelések is ér-
vényesüljenek a felújítás so-
rán. A köztéri műalkotások 
elkészítésére kiírt, úgyne-
vezett Public Art pályázat 
bruttó 25 millió forintos ke-
rettel gazdálkodik. A pá-
lyázatra bárki beadhatja el-
képzeléseit február 23-ig, ha 
az megfelel a feltételeknek.  

A tervek szerint a műalko-
tások megteremtik az em-
berközeli, hangulatos, kis-
városi sétálóutca-miliőt a 
városközpontban kialakítás-
ra kerülő patakmeder men-
tén, esetleg a vízhez kapcso-
lódva, akár arra reflektálva. 
A műalkotások tartalmával 
kapcsolatban külön köve-
telmény nincs, viszont pél-
daként megjelent a kiírás-
ban, hogy valamilyen módon 
utalhatnak a helyi hagyo-
mányokra, sajátosságokra, 
például a szőlőtermesztés-
re, borászatra, vagy legyen 
közük a vízparti növény- és 
állatvilághoz. A pályázat-
tal kapcsolatos érdeklődést 
jelzi, hogy eddig közel har-
minc művész tudakozódott 
felőle. A beérkezett műve-
ket a Képző- és Iparművé-
szeti Lektorátus véleménye-
zi, majd a képviselő-testület 
dönt arról, hogy melyik va-
lósuljon meg közülük.
 – Fontos szerep jut a pá-
lyázatban a közösségi prog-
ramok támogatására – hang-
súlyozta Rajki László. – Az 
első pályázatunk, az Ünne-
pi fényben címmel futó prog-
ramsorozat már sikeresen 
le is zárult. Ebben négy ci-
vil szervezet kapott támo-
gatást adventi, karácsonyi 
programjának megvalósí-
tásához. Következő pályá-
zatunk februárban jelenik 
meg és elsősorban a csalá-
di és a strázsahegyi rendez-
vényeket támogatjuk majd 
vele. Hasonló pályázat je-
lenik meg egyébként majd 
szeptemberben is. Addigra 
remélem már az építkezési 
munkák nagy részén is túl-
jutunk, bár a teljes befeje-
zésre várhatóan novemberig 
várni kell majd. 

Papp János

„A városköz-
pont fejlesz-
tése nem az 
elkövetkező 
évekre, an-
nál inkább 

az elkövetke-
ző évtizedek-
re, évszáza-
dokra szól.”

„A köztéri 
műalkotások 
elkészítésére 
kiírt, úgyne-
vezett Pub-

lic Art pályá-
zat bruttó 25 
millió forin-
tos kerettel 

gazdálkodik.”


