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Értékelem a cikket!      

A rovat legfrissebb cikkei

Újszülöttélesztő asztalok az

Erzsébet-kórháznak

A nyitóoldal témái

Tüntetés Vásárhelyen: Lázár

portréját pénzért lehet köpködni

Novemberben nyitják a vásárhelyi Family Centert

A tervek szerint október végén, november elején nyit a vásárhelyi Family Center.
A népkerti építkezés 12 ezer négyzetméteren zajlik. Az új bevásárlóközpontnál
körforgalommá alakítják át a Kaszap és a Tóalj utcai lámpás kereszteződést.

Három és fél hektárnyi területet foglal el parkolóval
együtt az ősszel megnyíló, jelenleg épülő vásárhelyi
Family Center. Ma már látszik, az épület teljesen
elfoglalja a népkertnek azt a területét, amely a Tóalj
utcától a lőtérig terjed. A Family Center
idetelepítését az tette lehetővé, hogy két évvel
ezelőtt a város közgyűlése elfogadta a népkert új
rendezési tervét, melyben már bevásárlóközponttal,
de gyógyszállóval és egészségcentrummal is
számoltak. 

Hasonló „pláza" legközelebb Gyulán található, s mire a vásárhelyi elkészül, ilyen
bevásárlóközpont működik majd Kőbányán, Szombathelyen, Pécsett vagy Ózdon is.

Csillagh András, a Magnum cégcsoporthoz tartozó Reál Management Kft. ügyvezető
igazgatója lapunknak elmondta, novemberre tervezik a vásárhelyi Family Center
megnyitását, mely hetedik lesz az országban, ugyanis a bajait és a sopronit hamarabb
nyitják meg. A várossal kötött megállapodás szerint a hatalmas, egyszintes épületet
termálvízzel fűtik, az ehhez szükséges kút már elkészült a közelben.

A Magnum a vásárhelyi önkormányzat kérésére nemcsak a Family Center bejáratához
vezető utat építi át körforgalmúvá, de a Kaszap és a Hódtó utca sarkán lévő
kereszteződést is.

A Népkert felé járók a leendő épületből még csak az eddig megépült szerkezetet
láthatják, illetve azt, hogy a feltöltött területet tovább töltik – legalábbis erre utalnak
a jelenlegi földfelszín fölé helyenként 50-60 centivel is kiemelkedő, majdani esővíz-
elvezető csatornaszemek. A munkálatok kezdetekor, az év elején olyan hatalmas
mennyiségű földet termeltek ki, hogy az összerakva magasabbra nyúlt és nagyobb
tömegnek látszott, mint a telekszomszédban lévő Penny Market. 

A bevásárlóközpont méreteit jellemzi, hogy – amint Incze Izabellától, a Reál
Management Kft. projektvezetőjétől megtudtuk – összesen 12 ezer négyzetméter lesz,
a benne lévő 8 ezer négyzetméteres Interspar hipermarkettel együtt, s az épület előtt
négyszázötven parkolóhelyet alakítanak ki.
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Tüntetés Vásárhelyen: Lázár portréját pénzért lehet

köpködni

Lázár nem érti, miért Vásárhelyen demonstrál a TMRSZ

Nem puhít a reformokon a kormány

80 éves sofőr gázolt el egy házaspárt

Vigyen egy kis komfortot az
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Hódmezővásárhely  Makó
Makó FC klub  Maroslele  Mindszent

Mórahalom  Pick Szeged klub  Pitvaros
Szeged  Szegedi Egyetem klub  Szentes
Zsombó

Az összes klub >>

Az istenhozta.hu ajánlja
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Lázár nem érti, miért Vásárhelyen demonstrál a TMRSZ

Több mint félmillió forint gyűlt össze a szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekeknek

Üveghulladékból készítik az egyedülálló hőszigetelőt
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Időutazás autóval, motorral, busszal

Forgalomkorlátozás Hódmezővásárhelyen

Mizu helyett Fizu

Öreg autók, motorok Vásárhelyen - galériával
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felhasználói szabályzat

Hozzászólok a cikkhez

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.

elküldöm

Hozzászólás írásához be kell jelentkezni!

Kérem, jelentkezzen be vagy regisztráljon!

X. Makó Expo 2011.

2011. május 14-15., Erdei János Városi

Sportcsarnok, fővédnök: Dr. Búzás Péter -

Makó Város Polgármestere

Kifehérítenék a szervizeket és az

autóértékesítést

Az állandó magyarországi lakhellyel

rendelkezők nem járhatnának külföldi

rendszámú autóval - ellenőriznék a fekete

javítást.

> Hogyan hirdethetek itt?
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Úrilányok...
3.499 helyett
3.324 Ft
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Folyamatos lejtmenetben a Telenor

Android: rootolt eszközön nincs filmkölcsönzés

Megújult a mobilos Google Maps

Emlő implantátuma van? Biztos nem sérült? Tudja meg

fájdalommentesen, összenyomás nélkül, hogy ki kell-e cserélni

LÁJKOLJ ÉS NYERJ! 1 db 2 személyes ( 3 nap és 2 éjszaka )

wellness hétvégét sorsolunk ki félpanzióval a szarvasi Liget

Wellness és Konferencia Hotel**** jóvoltából.

Elege van, mert egere van? Rovar- és rágcsáló irtás háziállat-

kímélő módszerekkel.

Cardo matracok, ajándék wellness-hétvégével

Szabaduljon meg felesleges dolgaitól a Deliapro.hu-val!

Iskola? Háziorvos? Hivatal? A teljes Csongrád megye!

Stabilizálódó, élénkülő növekedés a Rábánál

A társasház felújítását megbízható kivtelelezővel szerené

megvalósítani?
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