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Családi  
délután

Az Érdi Szabadkeresztény Gyülekezet
2011. május 22-én, vasárnap
vidám családi délutánt szervez.

Műsor:
Bohóc-show  14.30-tól
bábműsor 16.00-tól
Pintér Béla koncertje  17.00-tól

Helyszín:
Az Érdi Kálvin téri református templom
melletti füves terület.
Ingyenes ugrálóvár, arcfestés és kézmű-
ves-foglalkozás.

Mindenkit szeretettel várunk.

 Szervezők 

Hirdetmény
Tisztelt érdi lakosok, szervezetek,  
érdek-képviseleti szervek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú 
Város területén a Sas utca – Szajkó utca 
– 7. sz. főút elkerülő szakasza által határolt, 
ún. „Szent Ilona-telep” területére vonatkozó 
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat 
módosításának az Épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 9/A.§ szerinti véleményezési eljárá-
sa befejeződött. 
A településrendezési eszközök elfogadá-
suk előtt – a beérkezett vélemények és a 
tervezői válaszok összefoglaló táblázatával 
– megtekinthetők papíralapú változatban 
az Alsó u. 3. sz. alatt található Polgárok Háza 
földszinti Ügyfélszolgálatán, digitálisan a 
www.erd.hu honlapon, a http://www.erd.
hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/
teleeszkmod menüpont alatt. 
A közzététel kezdő napja: 2011. május 6. 

A közzététel időtartama: 1 hónap
Az érintettek a közzététel ideje alatt a tele-
pülésrendezési eszközökkel kapcsolatban 
észrevételt tehetnek.
A dokumentumok a Főépítészi Csoport 
irodájában (Polgárok Háza 114. iroda) is 
megtalálhatók.
Érd, 2011. május 6.

Tisztelettel:
Ágó Mátyás

főépítész

Sok mindennel szeretnénk 
mostanában egyre jobban gaz
dálkodni, és nem kivétel ez alól 
egyre értékesebb kincsünk, 
a szabad idő sem, amely túl 
drága ahhoz, hogy megerőlte
tő, időpazarló és nem hatékony 
tréninggel töltsük. Erre kínál
hat megoldást a Speedfitness, 
amely kiválóan ötvözi a gyors 
eredményeket és a sportos meg
jelenés utáni vágyat, minden
féle kompromisszum nélkül. 
Már heti 2x20 perc ráfordítással 
néhány héten belül láthatók és 
érezhetők az eredmények.

A speedfitness az elektro
stimulációs (EMS) készülékek 
legújabb generációját képvise
li. Lényege abban rejlik, hogy 
az egész testet egyszerre érő 
elektromos impulzusok hatásá
ra elérhetővé válik a napokig 
tartó fokozott kalóriaégetés, a 
csökkenő súly, a jobb közérzet, 
a fájdalmak csökkenése vagy 
akár az állóképesség és vitalitás 
fokozódása. Edzésprogramja 
azok számára is ajánlott, akik 
aktívan sportolnak, de a válasz
tott mozgásforma egyoldalúan 
terheli meg az izomzatukat, 
vagy akik kiegészítő sporttevé
kenységet szeretnének beillesz
teni életformájukba.

A speedfitness tréning idő
tartama 20 perc, ami jelen
tős csökkenést mutat egyegy 

hagyományos edzésforma idő
tartamához képest. A 20 perces 
tréningek egyéni edzésprogram 
keretében, saját személyi edző 
irányításával történnek egyénre 
szabott, egy adott célnak megfe
lelően kialakított edzésterv sze
rint, adott cél elérése érdekében. 
Ilyen cél lehet például a test
súlycsökkentés, a rehabilitáció, 
az egyes izomcsoportok formá
lása vagy akár az állóképesség 
javítása.

Bárki tapasztalhatja, hogy ha 
az izmok elfáradnak, húzód
ni, majd fájni kezdenek, a kel
lemetlen izomfeszülés pedig 
akadályozza a mozgást és a 
sportolást. A speedfitness body 
relax programja passzívan meg
mozgatja ezeket a területeket, 
javítja, frissíti a vérkeringést, 
megnyugtatja az izmokat, és 

ezáltal megszabadítja szerveze
tünket a fájdalomtól. 

A speedfitness technológi
ának köszönhetően minden 
testrész az egyénnek megfelelő 
szinten stimulálható, így rövid 
időn belül megoldás születhet 
a hát és gerinctáji fájdalmakra, 
az inkontinenciára, az izomgör
csök problémáira is. 

Számos meggyőző érv szól a 
speedfitness használata mellett, 
mindenekelőtt a hatékony izom
építés:, az ín és ízület kímélés: a 
zsírégetés, zsírszövetcsökkenés és 
mindettől nem függetlenül a jobb 
közérzet kialakulása: stresszhor
monszint csökkenése és boldog
sághormonszint növekedése.

Több klinikai vizsgálat bizo
nyítja a speedfitness szenzáci
ós eredményeit és biztonságos 
mûködését.

Gyorsan és egészségesen – speedfitnessel

információk


