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Mint az Érdi Újság már koráb-
ban beszámolt róla: új élelmi-
szerüzlettel gazdagodott Érd. 
A CBA áruházlánc Príma bolt-
jának ünnepélyes megnyitója 
szeptember 16-án volt, másnap 
pedig a nagyközönség is hasz-
nálatba vehette. 

A CBA Príma egy ez évi új 
üzlettípus, amely kifejezetten 
a minőségi árucikkek felé nyit. 
A tartalom, a megjelenés és a 
személyzet harmóniája jellemzi. 
Az eddigieknél jobban szabályo-
zott, sok tekintetben egységes 
kínálattal és azonos megjele-
néssel rendelkező boltkategória. 
Polcain teret kapnak a legkivá-
lóbb magyar élelmiszerek, ezzel 
is támogatva a hazai termelőket 
és vállalkozásokat. A most csat-
lakozott 40 üzleten túl hamaro-
san újabb egységekkel bővül.

A CBA áruház érdi üzletét a 
Gránit Üzlet- és Társasházban, 
a Budai út 28. szám alatt nyi-
totta meg. Az ünnepélyes avató 
Solti János musical-előadásával 
vette kezdetét, majd Martonosi 
Tamás tulajdonos köszöntötte 
az egybegyűlteket.

A bolt tulajdonosa sze-
rint a CBA Príma színfolt 
lehet Érd dinamikus életében. 
A legmodernebb berendezések-
kel, számítógépes rendszerrel 
felszerelt színvonalas áruház 
célja a kínálat bővítése a helyi 
igényekhez igazodva. Martonosi 

Tamás szerint az üzlet egyfajta 
pluszt nyújthat a város polgára-
inak – és egyáltalán nem mellé-
kesen megnyitásakor 22 új szel-
lemi, illetve fizikai munkahelyet 
teremtett.

Az új áruház 655 m2 területen 
fekszik. Az eladótér 320 m2, 
melyben több mint 7000 árucikk 
kap helyet. Az érdi bolt a hét 
minden napján elérhető árszín-
vonalú termékek bő kínálatával 
várja vásárlóit. A kereskedelmi 
cikkek többnyire a magyar piac-
ról származnak, az üzlet erős-
sége elsősorban széles frissáru-
készlete.

T. Mészáros András polgár-
mester a megnyitón azt hang-
súlyozta, hogy bátorságra vall 
ezekben az időkben új üzletet 
nyitni, bár elmondása szerint 
Érden – több okból – különöseb-
ben nem érződik a gazdasági 
válság hatása. Véleménye sze-
rint a helyi körülmények garan-
tálják az újonnan nyílt üzlet 
sikeres működését, hiszen az itt 
élők jó minőségben szeretnek 
élni. Az ünnepség zárásaként 
Martonosi Tamás szebb jövőt 
kívánt a városnak, majd – keres-
kedői hagyományból – meghin-
tette aprópénzzel az üzletet. 

A vásárlók számára egy nap-
pal később, szeptember 17-én 
tárta ki kapuit a Balatoni úti 
CBA áruház, amely előtt már a 
nyitást megelőzően kígyózott a 
sor. A tömeg a csapadékos idő 
ellenére kitartóan, nyugodtan 
várakozott. Az első vásárlókat 
az érdi bolt munkatársai külön 
is köszöntötték. 

Városunkban már csaknem az 
összes ismert kereskedelmi vál-
lalat jelen van, és a CBA Príma 
élelmiszerüzlettel a kiskereske-
delmi bolthálózat tovább bővült. 
Érd minden jel szerint jó lehető-
ségnek bizonyul a beruházások 
számára: egyre több az új vállal-
kozás – a megyei jogú város első 
emberének szavaival élve: „Érd 
sikerre van ítélve”.

 Kovács Renáta

Kultúrházak éjjel-nappal elne-
vezéssel a szüreti hét keretein 
belül kulturális rendezvény-
sorozatot szervezett a Tárnoki 
Önkormányzat. Nyitányként 
még szombaton az érdeklődők 
az Imre-tanyán megnézhettek 
egy lovas bemutatót, majd a 
művészkávézó ismét megnyi-
totta kapuit. Tavaly volt itt 
kulturális beszélgetéssorozat, 
kiállításokat tekinthettek meg 
és előadásokat hallgathattak az 
érdeklődők. Ezúttal egy sztár-
vendég, Pierrot volt a meghívott, 
akivel természetesen a zenéről 
beszélgettek a jelenlévők. 

Este nyolc órakor kezdődött 
az igazi mulatság: először táro-
gatómuzsikát hallgathattak és 
tűzzsonglőr-produkciót láthat-
tak a vendégek, majd a tárno-
ki Gaudium Kórus koncertje 
következett a Kőfejtőben. 

Este fél kilenckor Szolnoki 
Gábor polgármester hivatalo-
san is megnyitotta a szüreti 
hetet. Beszédében elmond-
ta, fontosak a mai világban 
az ilyen kulturális rendezvé-
nyek, nemcsak pluszt adnak 
az embereknek, hanem össze 
is kovácsolja őket. A megnyitót 
követően az érdeklődők elláto-
gathattak kilenc tárnoki boros-
pincébe, ahol meghívott vendé-
gek és tárnokiak beszélgettek 
aktuális kérdésekről, a jelenről 
és a jövőről egy-egy moderátor 
vezetésével. Tárnok küldetése 
volt a téma a Hegedűs pin-
cészetben, ahol Érd, Tárnok, 
Diósd polgármesterei is jelen 
voltak. A Muskovics pincében 
a kultúra és kereszténység 
kapott teret, a Lizicska pincé-
szetben pedig a szlovák örök-
ségről beszélgettek. A többi 

Szüreti hét Tárnokon

pincében is értékalkotó beszél-
getések folytak, melyek mind 
a település, a régió fejlődését 
segítik elő. Szolnoki Gábor pol-
gármester elmondta, hogy sze-
retnének hagyományt teremte-
ni az értékalkotó pincék éjsza-
kájából. 

A Kulturális Örökség Napjai 
programsorozat keretein belül 
a Kultúrházak éjjel-nappal köz-
művelődési akció megfelelő 
színteret ad 2009-ben is a két 
terület, a kultúra és a turiszti-
kai fejlesztés összekapcsolásá-
hoz. Sz. E.

Kilenc borospincében beszélgettek jelenrõl és jövõrõl
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Minõségi magyar

áruk boltja
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T. Mészáros András: Bátorságra vall 
ezekben az idõkben új üzletet nyitni

aktuális


