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Toborzó

Az utóbbi években egyre 
inkább a sportág egyik 
hazai fellegvárává nõtte 
ki magát Érd városa. 
Az Érdi Baseball Team 
SE toborzót tart lányok 
és fiúk számára már-
cius 25–27. között az 
Érd-Ófalu Sporttelepen.  
 13. oldal

Osztrák 
vendégek

A kisebb bajnoki szüne-
tet kihasználva az euró-
pai nõi kézilabda egyik 
kiemelkedõ csapatát, a 
Hypo Niederösterreich 
együttesét látta vendégül 
az ÉTV-Érdi VSE.  16. oldal

Tanulságos játékok

Március 10–11-én Érdre érkezett az Ability Park roadshow-ja. Az idelátogatók 
kipróbálhatták, hogyan tudnak közlekedni kerekes székben, bekötött szemmel 
végigtapogatózni egy labirintusban, illatok alapján tájékozódni. A rendezvény célja 
nem az volt, hogy sajnálkozást váltson ki az „épekbõl” – ellenkezõleg: azt kívánták 
tudatosítani, hogy sérült társaink teljes értékû emberek, akik ugyanolyan hétköz-
napi problémákkal küzdenek, mint mi, csak adott esetben nehezebb körülmények 
között. 4. oldal

Döntött az AB 
Gazdaságfejlesztéssel szüntetnék meg  
Érd alvóváros jellegét.

2

Igen a költségvetésre
A civil szervezetek is jóval kevesebb támoga-
tásra számíthatnak.

3

Lakossági fórum
Az új alkotmány mindnyájunk jövõjét  
meghatározza. 

5

Ellenzéki vélemények
Az ellenzéki képviselők szerint igen szigorú, 
de pazarló költségvetése lesz a városnak.

5

Egyenlõ eséllyel Érden

Nem lemezrõl, hanem élõben csendülhettek fel ismert 
megzenésített gyerekversek két érdi óvodában: az 
Egyenlõ eséllyel Érden program keretében a Bem téri 
és a Tusculanumi óvodában koncertezett a Bojtorján 
együttes énekese, Pomázi Zoltán. 8. oldal

Útvonalak
Térképvázlat és rövid 
magyarázat segítségé-
vel lehet megtalálni a 
városközpont átépítése 
idején a legcélszerûbb 
elkerülõ útvonalakat.  
 2. oldal

Egészségügy
Részletes táblázat mutat-
ja be – folyamatosan, több 
lapszámban – a szak-
rendelések és gondozók 
rendelési és elõjegyzési 
idõpontjait, egyéb ada-
tait. 10. oldal

XI. Fehérvári út 79.
462-60-52
II. Margit körút 57.
369-33-62
X. Kôrösi Cs. út 40.
(Éles sarok)
261-19-09
www.starkey.hu

Hallás Szalonok
Budapesten

*Akciós áron egy vásárló maximum 5 csomag elem vásárlására jogosult. Az akció 2011. február 23-tól március 31-ig vagy a készlet erejéig tart.   

A RÉSZLETFIZETÉS FELTÉTELEIRÔL ÉRDEKLÔDJÖN ÜZLETEINKBEN!

A jobb hallás Önnek is elérhetô!

FÉLÁRON
A HALLÓKÉSZÜLÉK
ELEMEK!

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
HALLÓKÉSZÜLÉKEK KAMATMENTES RÉSZLETRE

*


ÉRSZÛKÜLET SZÛRÉS
Sonoterápiával az érszûkület ellen

Nagy Lajos 
a SONOTERÁPIA

feltalálója

Az Érszûkületes Betegek Alapítványa
március 16-31-ig ingyenes alsóvégtagi érszûkület 

szûrést szervez a XI. Tarcali u. 19-ben
a budai kerületekben és a dél-budai agglomerációban élõk számára.

Bejelentkezés: 365-8156, 209-9273,
További információ: www.sonoterapia.hu


