Új főtér épül Csanádpalotán
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél – alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
esélynövelő városközpont – fejlesztést célzó pályázat pozitív elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően az
Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, valamint
önkormányzati hozzájárulásból épül az új főtér Csanádpalotán. A beruházás 41 383 191,- forint összegű
Európai Uniós támogatásból és 4 598 133,- forintos önkormányzati önerőből készül el.
A projekt során megvalósul a tér hangulatához alkalmazkodva sétányainak térburkolattal történő térkövezése,
a sétáló utak és emlékművek megvilágítása, az emlékművek köré központosuló rendezvények lebonyolítására
kialakított kegyeleti részek térburkolása, és a parkhoz kapcsolódó 26 db parkoló felújítása. Az elavult kerítést
sövény váltja fel
A projekt célja a történelmi és kulturális örökség szempontjából is értékes városközpont rehabilitációja, a főtéri
közpark fizikai és környezeti megújítása, ezáltal a tér meglévő funkcióinak erősítése és új funkció
megjelenésének ösztönzése. Cél továbbá, a főtér szerves részét alkotó park, játszótér és parkoló egységes
területének korszerűsítésével a kisvárosi jelleg és a térségi szerepkör erősítése.
A társadalmi kohézió, az identitásérzet erősítése érdekében a játszótér és a park találkozásánál pergola sor
kerül elhelyezésre, mely kapuként szolgál a két élettér között. A kapcsolódó játszótér fejlesztése a település
látványképéhez illeszkedve, a közlekedési tanpálya felújítására irányul.
A fejlesztés során az elavult kerítés helyét élő sövény veszi át.
A felújítási munkálatok kivitelezőjét közbeszerzési eljárások keretében választják ki. Bár a támogatási szerződés
aláírására még várni kell, az eljárás megindul a napokban.
A fejlesztés eredményeként a szabadidő, kulturális és közösségi funkciókat ellátó játszó – és rendezvénytér
sétányainak felújításával, közvilágításának kiépítésével, sövény telepítésével a meglévő zöldterületek
revitalizálásával a szükséges utcabútorok beszerzésével és 26 db parkoló kialakításával a település gazdasági és
társadalmi életében meghatározó szerepet betöltő főtér rehabilitációja valósul meg.
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