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Június végén nyit a Family Center és a TESCO

Finiséhez érkezett Vácon a város déli kereskedelmi

központjában a Family Center és a Tesco áruház építése. A

Duna bal partján épülő legnagyobb bevásárló park június

végén már fogadja a vásárlóközönséget - tájékoztatta

szerkesztőségünket Márton András, a beruházó, Magnum

Hungaria Epsilon Kft. projektmenedzsere. A Tesco mintegy

ötezer négyzetméter felületen, míg a Family Center több

mint több, mint 2500 négyzetméteres vásárlótéren

különböző üzletekkel várja majd a vevőket.

Márton András projektmenedzser kérdésünkre elmondta, hogy az első ütemben megvalósult
Family Center üzlethelyiségeit egy kivételével bérbe adta a Real Management Üzemeltető Kft. 

Mint azt a tavaly év végi sajtótájékoztatón Márton András és Dr. Bóth János, Vác Város
polgármestere bejelentette a három ütemben megvalósuló beruházás több száz embernek
biztosít majd munkahelyet. A polgármester örömtelinek nevezte, hogy az országot sújtó
gazdasági válság idején ilyen beruházás valósul meg Vácott, amely a város kereskedelmi
központjává válik. 

Fél év sem telt el, s a beruházás teljesen megváltoztatta a környezetet a város déli kapujánál.
A beruházó Magnum Hungaria Epsilon Kft. kiépítette a bevásárló központhoz csatlakozó
közműhálózatot. Elkészült a hatalmas kereskedelmi centrumot körülölelő aszfaltúthálózat,
melyre nagyszerűen fűzhetők fel az újabb vállalkozások telephelyei. 

A kettes főúton, az autókereskedések mellett kiépített körforgalmi csomóponttól kerékpárút
vezet a parkosított környezetben a bevásárló központhoz. A beruházó gondolt a gyalogosokra
is, akik járdán vagy autóbuszon közelíthetik meg a Family Centert és a Tesco áruházat. 

Értesüléseink szerint a két nagy üzlethálózatban több mint száz fő talált munka lehetőségét.
Dr. Sabacz Róbert, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ váci
kirendeltségének vezetőjétől megtudtuk, hogy több fordulós teszten választották ki a
munkavállalókat, akiket a bevásárló központban nyíló üzletekben alkalmaznak. Több
vállalkozás a munkaügyi központ segítségével oldotta meg munkaerő igényeit. Ők jellemzően
hús- és pékáru szakterületen dolgozókat kerestek, de van, aki a magyar-kínai étterembe vett
fel szakácsokat. A Kik ruházati áruház is a váci kirendeltség közreműködésével oldotta meg
munkaerő gondjait. 

Vác legnagyobb kereskedelmi központjában a Family Center és Tesco áruház június 25-én
különböző programokkal és vásárlási kedvezményekkel nyílik meg - osztotta meg a kedvező
hírt lapunkkal Márton András projektmenedzser. A Family Center és a Tesco közös
szervezésében megrendezésre kerülő egész napos családi programra másnap, szombaton
várják az oda látogatókat. 

(Vetési) Dunakanyar Régió
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