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Csenger Város Önkormányzata
„CSENGER VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE”

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FŐTÉR, STRAND, RENDEZVÉNYKÖZPONT: BEFEJEZŐDÖTT CSENGER NAGYBERUHÁZÁSA
Hangulatos főtér, feszített víztükrű medence – befejeződött „Csenger városközpontjának
funkcióbővítő fejlesztése”, amelyre Csenger Város Önkormányzata több mint 298 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás összköltsége
meghaladja a 301 millió forintot.
Már a nyitás napja igazolta, milyen jó elkézelésnek bizonyult a feszített víztükrű medence megépítése,
ugyanis már az első napjon, július 4-én tömegek várakoztak a kapu előtt. Azóta naponta 100-150 látogató
fordul meg Csenger strandján. A medence egészen szeptember végéig tart nyitva, így a kánikulai napokon
már nem kell utazniuk a csengeieknek, ha hűsítő programra vágynak. A szabványos méretű, feszített
víztükrű kültéri medence a komplex akadálymentesítés követelményeinek is megfelel.
Szintén nagy sikere van a helyiek körében a város új, hangulatos főterének is, amely az elmúlt időszakban
igazi találkozóhellyé vált a családok, fiatalok számára. A Szent István téren a zöldfelület mellett őshonos
növényzet került a parkba, a sétálók pihenését új utcabútorok teszik lehetővé.
Csenger városközpontja a helyi identitást és a közösségformálást segíti, tovább erősítve a városközpont
közösségi funkcióját. A funkcióbővítő fejlesztés során 2200 négyzetméternyi járdaszakasz épült – szépült
meg, így kényelmesebbé és biztonságosabbá vált a gyalogosok közlekedése a városközpontban és a Szent
István téren. A fejlesztésnek köszönhetően a városközpontban elhelyezkedő szolgáltatások, épületek
megközelíthetősége is megfelel a mai kor elvárásainak.
Rászoruló családok tucatjai kérhetnek méltó körülmények között segítséget az új családsegítő központban.
A családsegítő szolgálat épületének felújításával a közszféra funkció erősödik. A szolgáltatás minősége
számos területen javult, az épület felújítása és energetikai korszerűsítése mellett az akadálymentesítésre is
sor került. A szociális szolgáltatások terén is több új típusú támogatás jelent meg: a cél az, hogy a fiatal
generáció és a munka nélkül lévők olyan pénzügyi ismeretekhez, tudatos környezeti és egészséges életmód
szemlélethez jussanak hozzá, amelyek hétköznapi életükben megteremtik számukra a kiegyensúlyozott
érzelmi biztonságot.
A projekt több olyan fejlesztési elemet is tartalmazott, amely a magán-, és az önkormányzati szféra
összefogásával gazdagítja a települést. Az egyik ilyen a városközpontban lévő ABC felújítása, mely az
épület külső felújítása révén a egyrészt a rendezett városképet emeli, más részről azonban az
akadálymentesítés az adott szolgáltatás minőségében hoz magasabb színvonalat. Hiánypótló beruházás a
rendezvényközpont kialakítása, amely szintén a magánszféra bevonásával valósult meg, erősítve ezzel a
gazdasági funkciót. A volt mozi épületének renoválása, belső átépítése és fejlesztése által a
rendezvényközpont igényes kulturális és szórakoztató programokkal várja a helyben és környékén élőket,
tovább erősítve ezzel a város kistérségben betöltött szerepét. Csengerben ezidáig nem volt ilyen funkciójú
épület.

