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Megnyitotta kapuit az 
érdi Aldi. Az augusztus 
6-án felavatott áruház a 
hét minden napján reggel 
héttõl este nyolc óráig 
fogadja a vásárlókat.

Az Aldi diszkontlánc alig 
több mint egy éve van jelen 
Magyarországon, de múlt héten 
városunkban már 53. üzletét 
nyitotta. Az érdi lakosság rend-
kívül nagy érdeklődést muta-
tott az új áruház iránt: a nyitást 
megelőző két órával már kígyó-
zott a sor a Budafoki út 6. szám 
alatt. Túlnyomórészt középko-
rúakból és nyugdíjasokból álló 
tömeg gyűlt össze. A pár héttel 
ezelőtti építkezésnek ekkor-
ra nyoma sem volt, az üzlet 
makulátlan környezetben várta 
vendégeit.

A parkoló jóval a nyitás előtt 
megtelt, hétkor már a kétsávos 
körforgalomtól állt a kocsisor. 
Az áruház biztonsági őrei fel-
ügyelték a gépjárműveket: hely 
hiányában a környező utcák-

ba, a szemközti benzinkút 
és a Tesco hipermarket par-
kolójába terelték a forgalmat. 
A bejáratnál várakozókat kor-
donokkal irányították.

Az érdi Aldi látványos 
kedvezményekkel kezd-
te meg működését. Az akár 
több tízezer forintos akciók 
mágnesként vonzották az 
embereket, akik a nyitás pil-
lanatában egyre hevesebben 
kezdtek tolongni az áruház 
előtt. A türelmetlen vásárlók 
egymásra ügyet sem vetve 
versengtek a bejutásért. 
A legtöbben – elmondásuk 
szerint – szórólapokról, illet-
ve hirdetőtáblákról értesültek 
az új vásárlási lehetőségről 
és a nyitási kedvezmények-
ről, hiszen az elmúlt napok-
ban lépten-nyomon találkozni 
lehetett a reklámanyagokkal.

A reggeli órákban szinte min-
denki műszaki cikkel (note-
book, digitális fényképezőgép, 
MP3-lejátszó, TFT-monitor, 
nyomtató stb.) a kezében távo-
zott az áruházból. A szűnni 
nem akaró tömeg még több 

órával később sem mérséklő-
dött. Délutánra aztán az egész 
várost ellepték az üzlet logóját 
hordozó léggömbök és csoma-
gok, műanyag szatyrok. Estére 
alábbhagyott a lelkesedés, de a 
pénztárnál még mindig hosszú 
sorok kígyóztak.

Az Aldi (ALbrecht DIscount) 
az Albrecht família tulajdoná-
ban, 1913-ban családi vállalko-

zásként jelent meg a piacon. 
Terjeszkedésük 1946-ban – a 
második üzlet megnyitásakor – 
kezdődött. Az Aldi márkanevet 
1962-ben vezették be, 1966-ban 
azonban a két Albrecht testvér 
(Theo és Karl) különálló háló-
zattá – Aldi Nord (Észak), illet-
ve Aldi Süd (Dél) – alakította 
az addig is sikeresen működő 
üzletláncolatot. Az Aldi csoport 
ma világszerte több ezer áruhá-
zat működtet – szinte minden 
héten nyílik egy új üzlet.

Az Aldi Süd társaság jelen 
van Ausztriában, Német-
országban, Nagy-Britanniában, 
Írországban, Ausztráliában, 
Svájcban, Szlovéniában, 
Görögországban, és Magyar-
ország is ehhez a hálózathoz 
tartozik. A déli Aldi ma már 
az egyik legnagyobb diszkont-
láncnak számít, sokan a Tesco 
és a Lidl legjelentősebb vetély-
társaként emlegetik. Székhelye 
Németországban található.

Az Aldi üzletek arculata és 
kínálata szabvány szerint kiala-
kított. Egy áruház körülbelül 
1000-féle terméket forgalmaz. 

Áruháznyitás 
tömeggel és lufikkal

Már nyitás elõtt sok érdeklõdõ préselõdött a kordonok közé

Gyors áruforgás – naponta tör-
ténő beszállítás –, folyamatosan 
megújuló ajánlatok jellemzők. 
A termékek dobozokban elren-
dezve sorakoznak a polcokon, 
az árufeltöltés állandó.

Egy diszkont heti két alka-
lommal – minden csütörtökön 
és vasárnap – mintegy 25 kivá-
lasztott akciós árut kínál, több-
nyire nem élelmiszer területről: 
a szórakoztató elektronikán és 
a háztartási gépeken keresztül 
egészen a szerszámokig, textíli-
ákig vagy sport-, hobbi- és sza-
badidős termékekig, valamint 
szezonális élelmiszerekig lehet 
válogatni. Az akciós termékek 
az áruház közepén két sorban 
helyezkednek el.

Az Aldi függetlensége meg-
őrzése érdekében saját gyártá-
sú kereskedelmi cikkek forgal-
mazására helyezi a hangsúlyt. 
Ezek például a Milfina (tejké-
szítmények), a Sweet Valley 
(gyümölcslevek és nektárok), 
az Almare Seafood (halak és 
tenger gyümölcsei), a Lomee 
(delikátesz, ketchup, mustár és 
majonéz), az Ombia Cosmetics 
(kozmetikai áruk), az Alio 
(takarító- és tisztítószerek), 

a Tandil (mosogatószerek), 
a Gartenkrone (konzervek), a 
Grandessa (mélyhűtött áruk), 
a Choceur (csokoládék), a 
Westcliff (teák) és a Le Gusto 
(élelmiszerek) márkajelzésű 
termékek. Az osztrák és német 
élelmiszerek mellett ma már 
azonban magyar minőségjelzé-
sű árucikkek – például: húsok, 
tejtermékek – is kerültek a pol-
cokra, amely tendencia nem 
csak hazánkban jelenik meg. 
Az Aldi üzletei július közepén 
Ausztriában és Svájcban is 
árusítottak magyar termékeket 
– például borokat –, ha csak 
időszakosan is.

Az Aldi szlogenje: „Magas 
minőség, alacsony áron”. 
Politikája, hogy csak olyan ter-
mékeket kínál, amelyek a lehe-
tő legnagyobb előnyt jelentik 
a fogyasztók számára. A kiváló 
minőségű árukat folyamatosan 
alacsony áron értékesítik.

 Lapunk érdi vonatkozású 
kérdéseivel megkereste a disz-
kontlánc beszerzési osztályát, 
de cégpolitikai okokra hivat-
kozva megtagadták a válasz-
adást.

 Kovács Renáta

Délután tele lett a város a cég logóját viselõ szatyrokkal és lufikkal

A korán érkezetteknek még jutott az akciós híradástechnikai cikkekbõl is

aktuális

Felhívás észrevételekre

Településrendezés
Érd Megyei Jogú Város „Városközpont és Mihálytelep” terüle-
tén a településszerkezeti és szabályozási terv, valamint helyi 
építési szabályzat módosítás ügyében a véleményezési eljárás 
befejeződött. 

A településrendezési eszközök elfogadásuk előtt – a beér-
kezett véleményekkel és a tervezői válaszokkal, valamint az 
egyeztető eljárás jegyzőkönyvével együtt – megtekinthetők 
papíralapú változatban az Ügyfélszolgálaton, digitálisan a 
www.erd.hu honlapon a Közügyeink/önkormányzat/telepü-
lésrendezési eszközök előzetes közzététele menüpont alatt. 

A közzététel kezdő napja:  2009. augusztus 4. 
A közzététel időtartama:  1 hónap

Az érintettek a közzététel ideje alatt a településrendezési 
eszközökkel kapcsolatban észrevételt tehetnek.

Az alátámasztó munkarészek a Főépítészi irodán 
(Polgármesteri Hivatal, I. emelet 127. szoba) megtalálhatók.


