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Győr - Október végére tervezik a Győr déli határában létesülő Family Center
átadását. A beruházáshoz kapcsolódó útépítési munkák a 83-as főúton (Pápai
útnál) érzékenyen érintik a közlekedést: szeptember végéig még kisebb-nagyobb
fennakadásokra számíthatnak az erre járók.
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Hétvégi programok »
HIRDETÉS

Győr déli határában épül, mint ismert (a volt vásártér
területén, a Kika szomszédságában), a megyeszékhely
újabb bevásárlóközpontja, a Family Center. A
beruházó Magnum Hungária Alfa Építőipari Szolgáltató
Kft. (miután korábban megtörténtek a régészeti
feltárások) ütemesen halad a munkával.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekről! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerősítem a
feliratkozást.

név

e-mail cím
OK
A Kisalföldnek dr. Bálint Krisztián projektmenedzser
elmondta: tart az épület használatbavételi
Milyen a legutóbbi hírlevél?
engedélyezése. A bérlők kezdhetik üzleteik
kiépítését, illetve egy részüket maga a beruházó
készíti el kulcsrakészen. Rohamosan haladnak a terület belső útépítésével, a
parkosításnál tartanak. Az üzletközpont előtt négyszáznál több autónak lesz
parkolóhelye, jóval többnek, mint amit az előírások megkövetelnek. Készül a Kikával
való összeköttetés is. A Family Center átadását október végére tervezik.

A külső útépítéssel már több gondja akadt a beruházónak, mondta el a
projektmenedzser. Itt van a Pándzsa-patak egy régi hídja és keretműtárgya, először is
ezeket kellett meghosszabbítani, illetve úgynevezett békeszájátereszt készíteni. El
kellett végezni a medertakarítást, -kiszélesítést – és elvinni onnan egy harminc éve
gyakorlatilag illegális működő kerékpárutat. (Ma már nem tudni, annak idején miért,
hogyan került oda.)

Partnereinktől
Paint Roc ket festékszóró – Gyors és
c seppmentes festés, spóroljon időt, pénzt
és energiát

Kifehérítenék a szervizeket és az
autóértékesítést
Az állandó magyarországi lakhellyel
rendelkezők nem járhatnának külföldi
rendszámú autóval - ellenőriznék a fekete
javítást.
Livariz – Sikeres harc a visszerek ellen!

> Hogyan hirdethetek itt?

Az istenhozta.hu ajánlja
Étteremajánlatunk a Nyugat-Dunántúlról

Gránátos Étterem
Fertőd

Szállásajánlatunk a Dél-Alföldről
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Ifjúsági Szálló és
Kemping

Győrújbaráti út: Bekötőút és buszmegálló épül a „csanaki vámnál" a Family Centerhez. Fotó:
Krizsán Csaba

Az útépítési munkák gyakorlatilag júliusban kezdődhettek. Október első napjaira
tervezik az átadást, az út szeptember végén már használatra kész állapotban lesz. A
Pápai út és a Győrújbarát felé vezető út csomópontjában kétségkívül nehéz lett a
közlekedés, az autósok gyakran kényszerülnek várakozásra. Működnek a jelzőlámpák,
de többször akadozva. Szeptemberben még erre kell számítani, sőt, dr. Bálint
Krisztián szerint a hónap utolsó hetében, tíz napjában még bonyolultabb lesz a
helyzet, a közlekedők akkor sárgán villogó jelzőlámpákkal fogják szembetalálni
magukat (a csomópont programozása miatt).

Baja
Szállásajánlatunk a Balaton környékéről

Fortuna Villa
Hévíz
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A beruházó türelmet kér az autósoktól, azt tanácsolja, akinek erre visz az útja,
induljon korábban, ha időben célhoz akar érni. Komoly munkák folynak itt. Egyebek
között két jobbra kanyarodó sáv épül – de az egész kereszteződésben olyan
munkálatokat végeznek, hogy alkalmas legyen egy jövőbeni körforgalmú csomópont
kialakítására, ne kelljen néhány év múlva mindent újra kezdeni. (A Kisalföld úgy tudja,
hogy itt öt éven belül létesül körforgalom, ami más, ide települőket is érint.)
A projektmenedzser elmondta: hallani, hogy a kerékpárosok aggódnak, milyen lesz
majd a közlekedésük a Pápai úti csomópontban. Megnyugodhatnak: önálló áthaladási
lehetőség épül számukra. Sőt, kerékpáros megközelíthetőség lesz a Family Center, a
Kika, a Tesco és a Decathlon között. Az áruházhoz közel, a győrújbaráti úton új
buszmegálló létesül, az eddig meglévőt sem szüntetik meg, csak kicsit odébb
helyezik.
A beruházáshoz kapcsolódó hír, hogy az érintett területen útcsatlakozást építenek a
zártkerti ingatlanokhoz. A Malomszéki út közlekedésén javít, hogy egyesített
gyalogos-kerékpáros út készül, nem kell a biztonság miatt a csanaki kerékpárosoknak
aggódniuk. Vannak még egyéb munkák is, mint például a közvilágítás kialakítása vagy
például gázvezetékek elhelyezése a „szomszédok" gázellátásának későbbi
megoldására.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖRKÉP
Mennyi pénzért lehet fürdeni, strandolni Győrben és
környékén?
Csak a Nyugat-Dunántúlon nem fenyeget jégeső
Sikeres volt az önkéntes hulladékgyűjtési akció GyőrMoson-Sopron megyében
Kapósak lehetnek a kiskertek

Immunerősítőt keres? Vásároljon 1000 mg-s C Vitamint 1400Ft
helyett 399 Ft-ért!
Friss, Győr-Moson-Sopron megyei állások
HorgÁSZok ÁSZa - Küldje be, legyen a rekorderünk!

A rovat legfrissebb cikkei
Két autó frontálisan ütközött a
83-ason - galéria

A nyitóoldal témái

Iskola? Háziorvos? Hivatal? A teljes Győr-Moson-Sopron megye!
Két autó frontálisan ütközött a
83-ason - galéria

Kiadó szállása van? Szeretné nálunk hirdetni? Kattintson ide!
Stabilizálódó, élénkülő növekedés a Rábánál

Vásárlás
Új kutató és oktató laboratóriumokat mutatnak be Győrött

Mennyi pénzért lehet fürdeni, strandolni Győrben és
környékén?

5%
Paulo Coelho

A SZE építész hallgatói ˝birtokba veszik˝ Győrt

Alef

Kétszázhúszmilliós körforgalom Nyúlon

2.990 helyett
2.841 Ft

Mazda3 1.6 sport már 3 929
900 Ft-tól!

Livariz – Sikeres harc a
visszerek ellen!

5%
Andrzej...

A gyorsabb indulás érdekében a
kerékpáros mindig optimális
helyzetbe hozza a pedálját. Mi
ugyanezt tesszük a dugattyúkkal.
Ez a Mazda által kifejlesztett i-stop
rendszer alapja.
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Ossza meg ismerőseivel!

Vaják I. - Az...
2.990 helyett
2.841 Ft

Keresés...
Szeretne itt hirdetni?

GYŐR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÖSSÉGI KLUBJAI

Enese Mezőörs Győr
Győrsövényház
Győrújbarát Écs Pannonhalma Tényő
Gönyű Tét Ikrény Ravazd
Abda Börcs

Nyúl

Győrasszonyfa Győrladamér

Az összes klub >>

Hozzászólok a cikkhez
AUTOPRO.HU - Autós szaklap
Kifehérítenék a gépjárművek
kereskedelmét és javítását
A gazdasági bizottság hamarosan …
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Saab-saga: ezúttal a Pang Da
dobná a mentőövet
Újabb kínai befektető, az ázsiai
ország legnagyobb …

GYŐR ÉS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NÉVTÁRA
felhasználói szabályzat
Mi tekintettel vagyunk a személyiségi jogokra, elutasítjuk a gyűlöletkeltést és az uszítást. Kérjük, tegyen így Ön is,
hiszen a hozzászólást saját felelősségére írja! Ön a(z) 81.183.255.150 IP címről szól hozzá.

Balogh József Bárány István
Borkai Zsolt Eredics Imre
Horváth László Kalmár Ákos
Kara Ákos Kovács Barnabás Kun András
Gergely Zoltán

elküldöm

Molnár Csaba Nagy Csaba
Hozzászólás írásához be kell jelentkezni!
Kérem, jelentkezzen be vagy regisztráljon!

Ottófi Rudolf

Németh Zoltán

Szakács Imre
A teljes névtár >>

1 2 3 következő >> végére >>>
22 hozzászólás

PCWORLD.HU
Folyamatos lejtmenetben a Telenor
Android: rootolt eszközön nincs filmkölcsönzés

22. Maxika2 2008.11.01. 13:10
Sziasztok, én is Győrujbaráton lakom és nehéz volt a közlekedés az épitkezés miatt. Ennek ellenére örülök a
Family Center épitésének, mert a belvárosban való közlekedés autóval eléggé nehézkes, főleg a parkolás. Itt
jegyzem meg, hogy nem idegen tőlem a buszozás sem.
azt szeretném kérdezni, hogy tényleg lesz Interspar a FC-ben?
Főleg a Tescoba jártam eddig, de az áruk minősége - főleg a hentesáruk és husáruk - kivánnivalókat nagy
maga után.

21. Eszterke 2008.10.31. 10:05
Sziasztok!
szerintem ez a sok bevásárló központ már anniyra felelsleges Győrnek!
Sorra egymást teszik tönkre,és valljuk be,ez az egész csak pénzkidobás ahelyett hogy valami másra is lehetne
költeni az t a pénzt,vagy támogatni. Már mióta ott van a sparnal a lidl se még nem nyílt ki, és a plus sem.. Na
most ők mihez kezdenek? Ja és a belvárosnál is nyílik egy lidl!
Mi az? Győr gyönyörű barokkos hangulata eltűnik a sok bevásárlóközpontnak köszönhetően?? Ne már hogy ezt
akarja mindenki! Mi lesz ebből a városból?..

Megújult a mobilos Google Maps

A ROVAT LEGFRISSEBB CIKKEI
Új kutató és oktató laboratóriumokat mutatnak be
Győrött
A SZE építész hallgatói ˝birtokba veszik˝ Győrt
Két autó frontálisan ütközött a 83-ason - galéria
Balesetveszélyes akna a győri Árpád út és Kiss János
utca sarkánál
Patkánymérges szalámit dobtak a kutyának
Gyászoló győri férj - 47 ezer forint öröklési illetéket
kellene fizetnie a totálkáros roncsért
Átadták a labort a megyei kórházban
Kétszázhúszmilliós körforgalom Nyúlon
Erősen fékezett a busz Győrben, négy utas megsérült
Bontják a kockaköveket a M óricz Zsigmond rakparton

20. Karesz 2008.10.18. 14:21
Sziasztok!
Az az igazság, hogy én nem győri lakos vagyok ( sajnos) hanem kecskeméti. Bevallom őszintén Győr egy igen
jó hely szerintem az ország legdinamikusabban fejlődő városa. Ezt a konzekvenciát abból vonom le, hogy míg
Győrben közel 15 nagyáruház/bevásárlóközpont van(pl: Árkád,Interfruct, Interspar, Saturn, Brico Store,
Decathlon ...stb. )addig Kecskeméten csak 7. Ezek a következők lennének:( Auchan, Baumax-x,Metro, Malom
Center, Pólus Center, Praktiker, Tesco ). Itt igen gyengea kereskedelmi ellátottság igaz végre megtörik itt is a
jég. Idén novemberben nyit az Obi egy Tesco hipermarket és egy Target Center nevű bevásárlóközpont. De
még műzakiáruház így sem lesz a közel 112 000 lakosú Kecskeméten, pedig nem sokkal kisebb mint a 130 000
lakosú Győr. Úgyhogy Kecskemét elmaradott ilyen téren.

19. patti 2008.09.28. 21:23

A NYITÓOLDAL TÉMÁI
Két autó frontálisan ütközött a 83-ason - galéria
M ennyi pénzért lehet fürdeni, strandolni Győrben és
környékén?
Kétszázhúszmilliós körforgalom Nyúlon
Erősen fékezett a busz Győrben, négy utas megsérült
Ideiglenesen visszaállítják a határellenőrzést a magyarosztrák határon
Szankcionálnák a kilométerórák visszaállítását
Gyászoló győri férj - 47 ezer forint öröklési illetéket
kellene fizetnie a totálkáros roncsért

sziasztok!!

Balesetveszélyes akna a győri Árpád út és Kiss János
utca sarkánál

Azt halottam nyilik 1 parfüm bolt ha vesznek fel embereket szoltok??
lécci!

Átadták a labort a megyei kórházban
Az ellenzék szerint a szlovák nyelv ellen irányul a
kisebbségi nyelvtörvény

köszi :puszi
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18. J 2008.08.28. 16:20
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A Győrt elkerülő autópályaszakasz INGY ENES már jó pár éve(az M19-es lehajtótól a 85-ös út lehajtójáig).

17. vidéki2 2008.08.28. 12:24
Prokátor!
Én a győrieknek tiltanám meg, hogy autóval közlekedjenek a városon belül. Hogy lehetsz ennyire ostoba, hogy
egy vidékinek mondod azt, hogy megtiltanád neki az autózást a város felé?
Mondok pár példát, és azt hiszem Te lennél a legjobban felháborodva, ha nem használhatnád a retkes autódat
ilyenkor:
1. A gyereked beteg, ügyeletre vagy kórházba kell vinned
2. A városban élő szüleiddel történik valami, pl. haldoklik valamelyik közeli hozzátartozód, azt mondják a
kórházban hogy minél többet legyél vele, de emellett a kisgyerekeiddel is kell időt töltened, nem hinném,
hogy órákat töltenél buszozással és buszra várakozással.
Én Győrújbaráton élek, ami nem a világ vége, mindössze 7 km, amit normális 50-70 km/h tempóban 10 perc
alatt megjárok autóval, busszal viszont minimum 1 órával előbb el kell itthonról indulnom, mert messze van a
buszmegálló is.
Na erre varrj gombot.
Ja é képzeld, mi is lenézett panellakók vagyunk Győrújbaráton, mert onnan költöztünk ki, sőt még a…
Tovább olvasom »

16. bojzol66 2008.08.28. 07:36
Hard !
Ekkora ostobaságot! Szerinted én azért költöztem Győrnek erre a felére mert válalni szerettem volna a napi
dugókat? Szerinted ha valaki bárhová is költözik annak muszály elviselnie a mások által rámért
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kellemezlenségeket. Arról nem is beszélve,hogy amikor én ide költöztem még nem volt Tesco ,Metro,Kika sőt
még autópálya sem . Senki sem kérdezett meg arról ,hogy akarom-e ezeket,vállalom-e a következményeit!
Gondolkodni kellene és nem sértődöttségből írni ("lenézett panellakó)

15. hurka 2008.08.27. 20:41
nagyon jo az a sok bevarsarlocenter.az kell a varosanak!!
es a belvaros majd lesz chinatown"!
hurka

14. P77 2008.08.27. 18:58
watix :
Nem értelek lassan már minden sarkon Spar van , a Plus is Spar lett , a Kaisers is , Árkádban is lett Spar és ha
jól tudom az ETO Parkban is Spar lesz.

13. watix 2008.08.27. 17:51
Nagyon örülök, hogy végre megnyílik a Family Center, mint tudni illik a Spar is megjelenik benne- ebből adódik
hogy a Tesco hatalmának vége! Megkezdődik a harc a vásárlókért, az egyre olcsóbb termékekkel. A Tesco már
meg is kezdte a legújabb katalógusuk hátlapján! Ha megakarnak élni, a másiknál olcsóbban kel eladni az árut!

22 hozzászólás
1 2 3 következő >> végére >>>
Lássuk az összes hozzászólást!

ˆaz oldal tetejéreˆ
hirdetés

Vízteres, pellet és
fatüzelésű PELCOM
kandallók és
kazánok!

Állást keres? Nem
tudja mitévő
legyen? Kattintson
ide!
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