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Megjelenik 10.000 példányban MOHÁCSON, ÚJMOHÁCSON, SÁRHÁTON és MOHÁCS-SZÕLÕHEGYEN

Elkezdõdött a piac átfogó fejlesztése,
mintegy félmilliárdot költenek a korszerûsítésére
A jövõ nyárig tartó munkák idején a Városház utcában zajlik az árusítás
Deformálódott, elkoszolódott mûanyagtetõ, sérült, repedezett, több helyen javított, egyenetlen térburkolat, számos helyen gödrök, rozsdás
vasasztalok, így-úgy összetákolt tetõk, árnyékolók, téglákkal aládúcolt sátorvasak, itt-ott térdig érõ gaz – egyebek mellett ilyen „látványosságokkal” is találkozhatnak a piacon megforduló vásárlók. Ez a múlt és a jelen, ám a jövõ már
egészen másként fest: félmilliárd forintból hamarosan teljesen megújul városunk nagymúltú
elárusítóhelye, amely jövõ nyártól megszépülve, új funkciókkal, huszonegyedik századi infrastruktúrával fogadja a kereskedõket, õstermelõket és természetesen a vásárlóközönséget.
A Mohács Város Önkormányzata által megvalósuló „TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002” azonosító számú „Mohácsi piac fejlesztése” címû projekt 500.000.000 forint vissza nem térítendõ
támogatásban részesült 2017-ben. A kivitelezés
elõkészítése lezárult, a szükséges engedélyeket
és hatósági jóváhagyásokat az önkormányzat
megszerezte, így minden akadály elhárult az
elõl, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásaként
aláírások kerüljenek a vállalkozási szerzõdésre.
A kivitelezés során a város központjában – ki
ne tudná? –, a Jókai Mór utca 8-10. szám alatt
kialakult tömbbelsõben mûködõ piac fejlesztése, átépítése valósul meg. Ennek révén a piactér közepén új fedett-nyitott árusítótér létesül, melyen parkolótetõt alakítanak ki. A parkolószint felett napelemek kapnak helyet, ezen
felül két darab elektromosautó-töltõt szintén
létrehoznak. Joggal vetõdik fel Olvasóinkban a
kérdés: mindezt hogyan lehet majd megközelíteni? Úgy, hogy a Jókai utca felõl egy kétirányú
forgalmú, jegesedés elleni védelemmel ellátott
rámpát építenek. Ettõl északra a piac mûködéséhez szükséges helyiségek, illetve zöldterületek, zöldtetõk kerülnek kialakításra, az árusító
tér körbejárhatóságát biztosítva utcabútorokat
helyeznek el.
A projektben tervezett megújulóenergia-hasznosítás a fenntartható energiagazdálkodás megvalósulásához járul hozzá, a vonzó piaci környezet pedig bevonzza a környezõ települések
termelõit és a lakosságot, s a remények szerint
a turistákat is – mindez a keresleti-kínálati oldal erõsödéséhez, s a gazdaság élénküléséhez
egyaránt hozzájárul.

A kivitelezési munkák lapunk megjelenése idején már kezdetüket vették
és várhatóan 2019. június 30-án zárulnak.
A piac mûködését e több mint egy év alatt
is biztosítják: a kistermelõk és kereskedõk részére a Városház utcát jelölte ki árusító helyszínként az önkormányzat, a piacon jelenleg mûködõ
boltokat pedig a Városház utca felõli bejáraton, a munkaterülettõl elzárt közlekedõk segítségével lehet majd elérni.

Az átmeneti idõszak esetleges kényelmetlenségeiért önkormányzatunk
kéri a vásárlók és a kereskedõk türelmét, megértését!
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