
Megnyílt a szentesi Aldi áruház 

Szentes - Húsz perc alatt 7 LCD televíziót vásároltak a csütörtök reggel hét órakor 
megnyílt szentesi Aldi Áruházban. A közel 80 ezer forintba kerülı mőszaki cikk 
volt a legnépszerőbb áru, de a narancs is jól fogyott. A sorban legelöl álló 
házaspár májusban ott volt a vásárhelyi üzlet megnyitásánál is. 

Röviddel a pénztárgépek mőködésbe lépése után 
kiderült, hogy a tegnap reggel 7 órakor megnyílt 
szentesi Aldi egyik legkelendıbb cikke a 79 ezer 990 
forintos, 81 centiméter képátlójú LCD televízió volt. Az 
óriási dobozba csomagolt tévébıl húsz perc alatt hét 
talált gazdára. 
 
Volt, aki egyszerre mindjárt kettıt is hazavitt belıle. 
Kérdésünkre a vevı sietve csak annyit mondott: 
„Ennyiért ajándék, az egyik a szüleimé lesz, úgy is 
közeleg a karácsony!" 
 
Bár a Kurca-parti város legújabb nagyáruháza csütörtök reggel 7-re hirdette meg a 
nyitást, már 6 óra után megérkeztek az elsı vevık, és a még zárt bejárati ajtóhoz 
álltak. A csípıs novemberi hideg nem ijesztette el az embereket, percrıl percre 
gyarapodott a sor. A legtöbben autóval érkeztek, de a kerékpártároló sem maradt 
üres. A leendı vásárlók csendes beszélgetéssel, illetve a bolt elıtt osztogatott nyitási 
prospektust böngészve ütötték el az idıt. Hét óra elıtt körülbelül 100-an vártak a 
bebocsátásra. 
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Hatalmas sor várta az áruház kapuinak megnyitását. 
Fotó: Tésik Attila
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– Elsısorban gyümölcscentrifugáért jöttünk, de alaposan körbenézünk, úgyhogy más is 
kerül majd a kosarunkba – árulta el Lucz Imre, aki a feleségével legelöl állt a sorban. 
 
A szentesi házaspár májusban ott volt a vásárhelyi Aldi megnyitásánál is, igaz, akkor 
nem ık léptek be elıször az üzletbe. Elmondták: szeretnek ennél az áruházláncnál 
vásárolni, mert amit itt kapnak, az biztos minıségi áru. A mínuszokhoz pedig hozzá 
vannak szokva, így a hideg egyáltalán nem zavarja ıket. 
 
A bevásárlókocsik zárrendszerébe tegnap érmét sem kellet csúsztatni. Sıt a hideg 
idıjárásra való tekintettel az üzlet dolgozói mindenkit forró teával vendégeltek meg. 
Emellett a vevık ingyen kaptak egy csomag reklámszatyrot is. 
 

 
A legelsı vásárló hét óra után néhány perccel már ki is lépett Szentes új 
nagyáruházából. Kun Ferenctıl megtudtuk, elıre kinézte a megvásárolt cikkeket. 
Kocsijában egy nyomtató, írható CD-ék, DVD-ék és több kilogramm narancs lapult. A 
már említett LCD televízió mellett ennek a déligyümölcsnek volt a legnagyobb 
keletje. Alig akadt olyan kosár, amelybe ne lett volna néhány csomaggal belıle. Egy 
középkorú nı meg is jegyezte: „Itt a tél, kell a vitamin!" 
 
A Park center is startolt 
 
A KiK ruházati diszkonttal és a Takko ruházati szaküzlettel november 25-én reggel 9 
órakor nyitotta meg kapuit a szentesi Aldi szomszédságában a Park Center. Az ötezer 
négyzetméteres épületben 9, külön bejáratú üzlethelyiséget alakítottak ki. A 
Csongrádi útról megközelíthetı kereskedelmi centrumhoz 160 férıhelyes parkoló, 
illetve egy játszótér is tartozik. A többi bolt januárban és februárban nyílik majd.  

A szentesi Lucz Imre és felesége már a hódmezıvásárhelyi Aldi nyitásánál is ott volt. 
Most a sor elején álltak. Fotó: Tésik Attila
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