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A SOTE végzi az egészségügyi ellátást – többek között
errôl döntött a közgyûlés.
(További részletek a közgyûlésrôl a 2. oldalon)

Feljelentés a Posta ellen?
Újabb kétszáz levél nem ért oda a címzetthez
Egy héten belül két alkalommal is
találtak kidobott leveleket Érden.
Mindegyik tértivevényes volt, de az
elsôként, egy szelektív hulladékgyûjtôbôl
elôkerült
pakkban
útlevelek is voltak. Segesdi János, Érd
alpolgármestere lapunknak elmondta: május 21-én újabb, mintegy kétszáz ki nem kézbesített levél került
elô Érden. – Természetesen elindult
a rendôrségi eljárás, a leveleket a

Új irodánk címe:
Érd, Budai út 20.
Korall Ház
Új telefonszámunk:
06-23-363-376
E-mail:
erdiujsag@amedia.hu

Üzletemberek, projektgazdák, pénzintézetek
képviselôi és a Polgármesteri Hivatal szakemberei tárgyaltak az érdi üzleti lehetôségekrôl
(Beszámolónk a 3. oldalon)

Fél évet csúszik az átadás

hatóság bizonyítékként lefoglalta.
Jogi lépéseket fontolgatunk, és
felmerült, hogy a Fogyasztóvédelmi
Felügyelôséghez fordulunk, hiszen
ebben az esetben sajnos nemcsak az
elveszett bélyegköltségekrôl van szó,
hanem sokkal mélyebb problémáról
– hangsúlyozta Segesdi János. Érden
idén ez már harmadik postai botrány.
(Részletek a 3. oldalon.)

Új irodát nyitottunk

A még mindig épülô aluljáró mellett
elhaladva, a laikusoknak is feltûnik,
hogy ez a beruházás bizony messze
van még az átadástól! Pedig a
munkálatok
kezdetekor
2007
májusa volt a befejezés határideje!
Ehhez képest – Nagy Istvántól, a

MÁV Zrt. illetékesétôl kapott
értesüléseink szerint – jelenleg öt
hónapos csúszásban van az építkezés, ám, ha minden igaz, a STRABAG október 31-ei határidôvel
(legalábbis azt ígérik) befejezi az
érdi aluljáró megépítését. Így

egészen biztos, hogy még közel fél
évig marad a lezárt átkelô, és az
ezzel járó összes bosszúság, de talán
az év végére már valóban használatba lehet majd venni a város egyik
legmodernebb létesítményét.

Megnyitottuk kiadónk új ügyfélszolgálati irodáját Érden, a Korall Házban. Az Érdi
Újság és az Érdi Újság Plusz közös szerkesztôségének megnyitóját megtisztelte T.
Mészáros András, Érd polgármestere (balra), aki Botka Tamástól, kiadónk
ügyvezetôjétôl vette át az Érdi Újság Plusz elsô számát.
(Részletek a 4. oldalon.)

Új terjesztônél az Érdi Újság
A szerkesztôségünkhöz és a Kiadóhoz érkezett reklamációk nyomán a
Magyar Posta helyett új terjesztôhöz került az Érdi Újság. A Kiadó reményei
szerint ezután minden érdi postaládába idôben megérkezik majd a város
lapja.

Kétszázötvenen pattantak nyeregbe múlt hét végén az Ága-Boga nagycsaládos csoport szervezésében. A résztvevôk Sóskút,
Pusztazámor és Tárnok tájain kerekeztek végig. (Gyermeknapi jegyzetünk a 3. oldalon, a nagycsaládosok gyermekbarát
javaslatai a 6.oldalon, a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulóinak sikere a 8.oldalon.)

