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Váci Tesco átadás május vége

túraajánlatok

December 3-án csütörtökön Vác polgármestere Dr. Bóth János és Márton András a
beruházó részéről sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között megtudhattuk, 4-5 év
huzavona után végre látszik a váci Family Center átadásának ideje, melyet most a
beruházó 2010. májusában határozott meg.

települések, térkép
régióinformáció
horoszkóp ÚJ!

Azonban nem csupán Tesco épül Vác északi határában a 2-es főút melletti, igen
nagy területen, hanem egy többlépcsős nagyberuházás keretei között, tavasszal
átadásra kerül a hipermarket mellett egy több üzletből álló üzletház is.
Mint ahogy Márton Andrástól, a Magnum Hungária Epsylon beruházó projekt
menedzserétől megtudhattuk, a mostani tavaszi átadás után még további két
ütemben kerül átadásra egy 2.700- és egy 3.000 négyzetméteres épület. A
beruházó tervezi a második és a harmadik ütemmel benzinkút és gyorsétterem
felépítését is.

programok
fesztiválok
fényképgaléria
menetrendek
traffipax info ÚJ!
környezetvédelem ÚJ!
egészség, életmód ÚJ!
katalógus
cégkatalógus

A jelenlegi legnagyobb bérlő a Tesco, 8.000 négyzetméteres teljes területtel és
5.000 négyzetméter eladótérrel nyit meg, az 5.000 négyzetméter feletti területet
bérlők kisebb boltjaival fogják megtölteni.

Cégajánló
Anna Étterem
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Kultúra
A váci Madách Imre Művelődési
központ ajánlója

A jelenlegi helyzetben Vácnak nem jön rosszul egy ekkora beruházás, egyrészt
régóta hiányzott a városnak egy nagyobb üzletközpont, másrészt a becslések szerint
a 3. ütem végén közel 500 munkahelyet létrehozó Fam ily Center egyik legnagyobb
munkáltatója lesz a városnak.
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média
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Megosztom |

Tetszik

Traffipax Figyelmeztetés
2011. máj us 25., szerda
- 13.00-15.00 Fót, Keleti M. utca

Nyomtatható verzió
Küldje el ezt a hírt barátjának, ismerosének!

nevezetesség
Ferences templom és
rendház
Vác

Fórum és hírlevél bejelentkezés
>>

DMRV ZRT

túra
A legfrissebb közleményünk:
- Olcsóbb víz és biztonságosabb
szolgáltatás Nógrád megyében

Dömös - Rám-szakadék Dömös
típus: gyalog
Látnivalók : fa lum úzeum , R ám szak a dék , P répostsági rom ok

TÁMOGATÓINK

szavazás
Ön szerint milyen az utak
állapota a Dunakanyar
térségében?
- jó, de lehetne jobb is
ugyanolyan, mint az előző
- években volt
- rossz, alig lehet közlekedni
nagyon rossz, soha nem
volt még ilyen állapotú

időjárás

Szavazok

25°C
hőérzet: 25°C
páratartalom : 50%

Nappali:

Szavazás állása

Találj meg bennünket
Facebook-on

Éjszakai:

25°C

Dunakanyar.hu

12°C

Tetszik

részletes időjárás
frissítve: 2011.5.25 9:30 de.

512 ember kedveli a következőt:
Dunakanyar.hu.
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Klára
László
F acebook közösségi modul

hirdetés

Angolul ,
Németül
Beszélő
Felsőfokú
kereskedelmi
végzettséggü
Munkatársat
keresünk .
www.hungaropool.hu

apróhirdetés

PEST MEGYE TURISZTIKAI
HONLAPJA

KAPCSOLAT
DunaWeb Szolgáltató Kft.
2600 Vác, Szüret u. 14.
Tel.: 06-27-999-099
info@dunakanyar.hu

Váci pénzügyi irodánkba
munkatársakat keresünk!
Gyakorlati helyet tudunk
biztosítani ...
Lakatos munkát vállalok "A-Z"-ig
akár kovácsoltvasból
is.Szobafestés mázolás
tapétázás és ...
Kedves Érdeklődők!
Gyermekfelügyeletet vállalnék
Vácon. Hétköznaponként 16.00
óra ...
Ingatlanok Dunakanyarban
- Sződligeten eladó egy szép
állapotú 150 nm-s,+ tetőtér
beépítéses, 5 szobás, családi
ház, ...
- VÁCTÓL 10 PERCRE, Sződliget
központjához, buszhoz közel
eladó ez az otthonos kis ...
Ingatlanok Vácon
- Eladó Vác deákváron központi
helyen, gázkonvektoros ,
magasföldszinti 2 külön bejáratú
...
- Vácott 2004-ben épült, jó
elosztású, 32nm padlástérrel
bővíthető, cirkós, ...
Ingatlanok Dunakeszin
- Eladó Dunakeszin jó állapotban
lévő, felújított, nyugati tájolású, 36
m2  es, 1 ...
- Dunakeszi, , Bajcsy-Zsilinszky
utca Dunakeszin kiváló
közlekedés mellett kínáljuk ...
Ingatlanok Verőcén
- Műemlék jellegű védett
övezetben, Verőce központjában,
igényes vevőknek kínált ...
- Verőcén Migazzi kastély felett
eladó egy kétszintes téglaépítésű
nyaraló.A ...
Ingatlanok Kismaroson
- ÁRCSÖKKENÉS. Szeretne
végre megszabadulni a
nagyvárosi nyüzsgéstől, de
mégsem menne a ...
- Ön is úgy gondolja,hogy a
csend és nyugalom,minden
pénzt megér?Akkor van Önnek
egy ...
Ingatlanok Rádon
- ...
- Rádon a templom közelében
eladó egy nappali+3szobás
családi ház, garázzsal, pincével,
...
Ingatlanok Püspökszilágyon
- Püspökszilágyon, erdő melletti
1908 m2-es telken, 87 m2-es
családi ház: 2 szoba, ...
- Püspökszilágyon csendes,
panorámás utcában, 1500 m2-es
rendezett telken 84 m2-es
téglából ...
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