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Városunk kiskereskedelmi bolt-
hálózata tovább bõvült a héten, 
ugyanis a Gránit üzletházban, a 
Stop Shoppal szemben megnyílt 
egy újabb CBA-bolt. Az üzlet 
profiljáról, jövõbeli terveirõl az 
Érdi Újság Martonosi Tamás 
tulajdonost kérdezte.

A CBA az idén májusban 
indította útjára CBA Príma 
nevű boltkategóriáját. A magyar 
tulajdonú üzletlánc új üzletei 
és a folyamatosan felújított egy-
ségek kiemelkedő színvonala 
tette lehetővé, hogy megszület-
hessen a felsőkategóriás bolt-
csoport. A hálózathoz tartozó 
egység könnyen felismerhető, 
ugyanis a hagyományos piros-
fehér embléma a Príma névvel 
kiegészülve új logóként jelenik 
meg a bolt külső és belső felüle-
tein. A CBA Príma kulcsszavai: 
minőség, megbízható termékek, 
kedves és szakszerű kiszolgálás, 
kedvező árak. Az új boltkategó-
ria nem jelent magas árakat.

Az üzlet sikerében bízó 
Martonosi Tamás mindenekelőtt 
a helyi vásárlási szokások isme-
retére támaszkodik. A jó ered-
ményt minőségi árukínálattal 
és széles választékkal párosítva 
tervezi megvalósítani. Számít a 
hazai termékek vásárlóinak foko-
zott támogatására, mindenekelőtt 
azért, mert az üzlet termékstruk-

túrája a legszélesebb körben 
hazai termékekből áll. Ez per-
sze még kevés: a tervek szerint 
minden kategóriában a legked-
vezőbb áron kínál termékeket, és 
a hagyományoknak megfelelően 
az üzletben saját márkanév alatt 
is forgalmaz árukat. Mindezeket 
a helyi igények maximális figye-
lembevételével, amelyet szé-
les körű piackutatásra alapoz. 
Jellemző, hogy a CBA-boltok 
nem országos koncepció szerint 
működnek, hanem a közvetlen 
környezet igényeihez igazodnak.

Az új üzlet huszonkét mun-
kahelyet teremt, a tulajdonos 
több jelentkező közül válo-
gathatott, mivel meglehetősen 
sokan jelentkeztek a felhívás-
ra. Az üzlet elsődleges erős-
sége a gazdag csemegepult, 
a nagy választék és a vonzó 
árak. A mindennapi bevásár-
lást a tőkehús, a baromfi, sajt, 
zöldség, gyümölcs, tej és tej-
termékek széles körű kínálata 
könnyíti meg.

Természetesen lesz nyitási 
akció, amely szeptember 27-ig 
tart, a későbbiekben pedig a 
CBA Príma hagyományainak 
megfelelően heti és havi rend-
szerességgel tart a bolt akció-
kat – mondta el lapunknak 
Martonosi Tamás.

 Mucsi Ferenc

Felsõkategóriás bolttal 
gazdagodott Érd Kirándult az Ága-Boga

Egyik szemünk sírt, a másik nevetett, 
amikor kiderült, hogy a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének őszi találkozója 
pont egy időpontban lesz a Kilométeres 
utcabállal. Nyolcvan lelkes ember mégis 
útra kelt, hogy egy hétvégét együtt töltsön 
más nagycsaládosokkal Sopronban.

Korán indultunk, mert az ünnepség tíz 
órakor kezdődött. Köszöntött minket dr. 
Fodor Tamás, Sopron város polgármestere, 
Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és dr. 
Szabó Endre, a NOE elnöke. A hivatalos 
megnyitó után a gyerekeket kézműves fog-
lalkozások, bábszínházi előadások várták. 
A felnőttek a NOE jogsegélyszolgálatánál 
tehettek fel kérdéseket. Jó volt látni, hogy 
a nagycsaládosaink már ismerős arcok-
kal is találkoztak. Ebéd után egy kedves 
és talpraesett idegenvezetővel városné-

zésre indultunk. A Fő téren a soproni 
szüreti mulatságba botlottunk, ezért töb-
ben az alternatív programot választották. 
A nagycsaládos találkozón részt vevők 
ingyenesen látogathatták meg a sopro-
ni múzeumokat, ezért végül mindenki 
a saját tempója és igénye szerint ismer-
kedett meg Sopron nevezetességeivel. 
Engem talán leginkább a Bányamúzeum 
gazdag ásványgyűjteménye varázsolt el. 
Szállásunk Sopron határában volt, az 
Erdészeti Kollégiumban, gyönyörű kör-
nyezet, tiszta erdei levegő vett körül ben-
nünket, nem is beszélve a kis patakról, 
ami ott zúgott az épületek előtt. Este aki 
még bírta, játszott, focizott, beszélgetett. 

Vasárnap kora reggel a családok egy 
része szentmisén vett részt. Reggeli után 
Fertőrákosra mentünk, sajnos itt már 
nagyon szorított az idő bennünket, de 
megnéztük a kőfejtőt, az ásványgyűjte-
ményt, egy cserepesházat és a Fertő tavat. 

Olvasóink írják

Hazafelé a csapat megállt még a nagy-
cenki kastélynál is egy kisebb sétára. 

Az idő rövid volt, látnivaló annál több. 
A gyerkőcök elfáradtak, néha nyűgösek is 
voltak, de rendkívül jó közösségi, össze-
tartozás-érzés erősödött meg bennem és 
remélem, a többiekben is.

Külön szeretnék köszönetet mondani T. 
Mészáros András polgármester úrnak, aki a 
saját keretéből támogatta azt, hogy a szülők 
a gyermekeikkel közösen ismerkedjenek 
meg Sopronnal és környékével. KGYK

A nagycsaládosok Sopronban jártak

Elek apó meséi 
pályázat eredményhirdetése és gálaműsor 2009. szeptember 26.

A NÉPMESE NAPJA – gálaműsor

 Háziasszony: KÓKA ROZÁLIA

15 óra a mesemondó verseny döntője

17 óra GÁLAMŰSOR
A mesemondó, a meseíró verseny

és a rajzpályázat eredményhirdetése
A győztesek meséje

A díjakat átadja: Benedek Elek ükunokája 
BENEDEK ZSUZSANNA

AGÓCS GERGELY népzenész és BERECZ ANDRÁS mesemondó műsora

A zsűri tagjai: Fellner Gréti színész, Solténszky Tibor 
dramaturg, Eöry Emil képzőművész

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel vár
a Szepes Gyula Művelődési Központ.


