SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2020. október 28.
Sajtóközlemény

2,7 milliárd forintból épült meg a SPAR új beruházása Törökbálinton
Új kereskedelmi komplexumot épített a SPAR Törökbálinton, melyben helyet kapott egy
szupermarket is. A több mint 2,7 milliárd forintos beruházásból elkészült, környezetbarát
megoldásokat alkalmazó épület – a SPAR szupermarket vonatkozásában - 48 új
munkahelyet teremtett a Pest megyei településen.
„A SPAR alapítása óta az egyik legfontosabb stratégiai céljaként tartja számon az üzletlánc
folyamatos bővítését. 1991-ben az első szupermarket megnyitása óta már összesen 393
helyszínen rendelkezünk saját üzemeltetésű áruházzal. Az idei évben is nagyot lépünk előre:
örömmel adtuk át legújabb fejlesztésünket a Törökbálinton és térségében élőknek a mai
napon. Az beruházásra összesen 2,7 milliárd forintot fordítottunk” – ismertette Heiszler
Gabriella a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.
A város vezetése és a SPAR még 2019 októberében állapodott meg a beruházásáról, azt
követően pedig el is kezdődött az építkezés, melynek eredményként egy új, modern, a
legmagasabb szintű kereskedelmi szolgáltatásokat kínáló bevásárlóközponttal bővült
Törökbálint.
„Felelős városvezetőként elengedhetetlennek tartom településünk folyamatos fejlődését,
fejlesztését, a lakosok komfortérzetének javítását, igényeik kielégítését. Legyen szó oktatásról,
kultúráról, sportról, munkahelyteremtésről vagy kereskedelemről - a kitűzött célunk mindig a
legmagasabb ponton van. Pontosan egy esztendővel ezelőtt került sor a beruházási
megállapodás aláírására. Az akkor kietlen területen mára egy XXI. századi színvonalú, modern,
minden tekintetben a legfejlettebb technológiákat alkalmazó bevásárlóközpont áll. Mindezt
úgy, hogy közben hónapokra megállt a világ körülöttünk. Úgy gondolom, ez az a
megingathatatlan stabilitás és régmúltra visszatekintő professzionalizmus, ami kiválóan
illeszkedik városunk értékeihez” – mondta Elek Sándor, Törökbálint polgármestere.
A Feketerét utca 2. szám alatti megnyílt csaknem 5 ezer négyzetméteres komplexum felét a
SPAR-szupermarket foglalja el, a fennmaradó részben pedig különféle üzletek nyílnak
hamarosan. A bevásárlóközpont előtti tágas, 9 ezer négyzetméteres parkoló több mint 250

gépkocsi fogadására képes, ahol összesen 6 elektromos autótöltő is várja a villanyautóval
érkezőket. Ezen kívül játszótér is épült a gyermekes családoknak.
A szupermarket belső designja a SPAR legújabb koncepcióját követi. A gondosan kiválasztott
belső burkolatok, színek barátságos atmoszférát teremtenek a tágas eladótérben. Az áruház
széles közlekedőinek, áttekinthető elrendezésének köszönhetően kényelmes lehetőséget
kínál, akár egy nagybevásárlásra is. Az üzletben a SPAR enjoy. convenience üzem
márkatermékei is kaphatóak lesznek, illetve hűtött italos helyiséget is kialakítanak, ahol
nagyobb mennyiségben kínálják majd a hideg innivalókat a vásárlók számára. A gyors,
kényelmes fizetési lehetőségeket az egyre népszerűbb önkiszolgáló kasszák segítik.
A vásárlókat a bejárat mellett zöldségosztály, valamint modern pékáru részleg fogadja. Ezeket
kényelmi termékekkel, készételekkel feltöltött hűtővel tettek teljessé. A pékség
szomszédságában a SPAR to Go helyben készült melegételeket kínáló ételpultja várja a
vásárlókat.
Az új SPAR szupermarket nemcsak küllemében lett modern, hanem a technikai megoldásai is
a kornak megfelelően fejlettek és energiatakarékosak. Az eladótérben korszerű, alacsony
fogyasztású LED-lámpákat építettek be a szakemberek. A hűtéstechnika új, környezetkímélő,
szén-dioxid alapú, amelynek hulladékhője télen az áruház fűtését is gond nélkül megoldja.
Az üzlet elérhetősége és nyitva tartása:
2045 Törökbálint, Feketerét utca 2.
H-P: 6:30-21:00
Szo: 7:00-20:00
V: 7:00-17:00
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