
XXI. évfolyam, 2011. december 15.Érdi Újság4 helyi társadalom

Mielőtt hazatért volna bûvös, 
ember által nem lakott hazá-
jába, még egyszer ellátogatott 
az érdi gyerekekhez a Mikulás 
a 20-30 Egyesület jóvoltából. 
A kicsiket és a felnőtteket kará-
csonyi játékok várták vasárnap 
délután a Főtéren: aszfaltraj-
zolás, közös éneklés, zenélés, 
Luca-napi hagyományok felele-
venítése. A programot a Kőrösi 
Általános Iskola Kicsinyek 
Kórusa, a Tigers Sportegyesület, 
illetve Szina Balázs karácsonyi 
gitáros mûsora színesítette. 

– A 20-30 Egyesület legfon-
tosabb jelszava: a város legyen 
igazi közösség! Ennek egyik leg-
jobb eszköze a közösségi prog-
ramok szervezése. A kicsiket és 
a nagyokat egyaránt meg kíván-
juk szólítani – mondta lapunk-
nak Csőzik László, az egyesület 
elnöke.

– Szeretnénk kéthavonta 
hasonló rendezvényeket szer-
vezni. Immár hagyományos a 
Tökjó Fesztivál mindenszentek-
kor, farsang végén tartjuk a 
Farsangfarkát, és számháborút is 

rendezünk. Várhatóan a Mikulás 
After Party is hagyománnyá vá-
lik. Ezek nem politikai összejö-
vetelek; azt szeretnénk, ha fóru-
mainkon az emberek, a családok 
megismerkedhetnének egymás-
sal, új barátságok születnének 
– hangsúlyozta Csőzik László, 
hozzátéve: rendezvényeiken 
körülbelül kétszázan vannak, 
pártállástól függetlenül.

Ennek bizonyságául az Érdi 
Mikulás After Partyn megje-
lent például a város korábbi 
polgármestere, Harmat Béla is, 

A vihar ledöntötte, de 
újból felállították a hatalmas fenyõt

A hatalmas szélvihar kidöntötte az érdi karácsonyfát
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Újra teljes pompájában áll Érd központjában a fenyõfa 

Még egyszer Mikulás

mégpedig egy míves mikulás-
ruhában. 

A város jelenlegi polgármes-
tere, T. Mészáros András rövid 
köszöntőjében kiemelte: a város 
új főtere láthatóan betölti azt 
a funkcióját, amire a városve-
zetés szánta: hogy közösséget 
teremtsen. 

A gyerekeknek persze a legna-
gyobb attrakció a Mikulás volt  
(Lőkös Lajos, az egyesület egyik 
tagja személyesítette meg):  
részint azokat jutalmazta, akik  
énekeltek, zenéltek neki, más-
részt „csereajándékokat” oszto-
gatott: azok a gyerekek, akik egy- 
egy ajándékcsomagot helyeztek 
a zsákjába, cserébe egy mási-
kat kaptak. Persze senki nem 
maradt nyalánkság nélkül: a Mi-
kulás krampusza mézeskalácsot 
osztogatott az apróságoknak. 
A didergők forralt bor és tea mel-
lett melegedhettek, de aki vég-
képp átfázott, az csatlakozhatott 
a cseppet sem vacogó, a főtéren 
rohangászó, görkorcsolyázó, 
bicikliző gyerekekhez.  Á. K.

A Mikulás is ellátogatott a Fõtérre A gyerekek már megcsodálhatták a feldíszített karácsonyfát
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A december 8-i szélvihar országszerte fákat csavart ki, tetőket 
rongált meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga 
riasztást adott ki többek közt a közép-magyarországi régióra is, 
mivel itt a legerősebb széllökések sebessége meghaladhatta az 
óránkénti 90 kilométert.

Érden szerencsére nem okozott súlyos károkat a vihar. Ezen a 
napon 22 viharkáresethez riasztották a tűzoltókat – tudtuk meg 
Selyem Sándortól, Érd MJV Hivatásos Tűzoltóságának megbí-
zott tűzoltási és műszaki mentési osztályvezetőjétől.

– A legkomolyabb eset az volt, amikor a Varjú utcában két 
autót összetört egy kidőlő fa. A városközpontban, a körforga-
lomban pedig kidőlt a karácsonyfa, amelyet az ÉKF munkatársai 
távolítottak el az útból, illetve helyeztek vissza. Ezenkívül úttest-
re szakadt nagyobb ágak eltávolításánál kellett segédkeznünk, 
személyi sérülés nem történt – tette hozzá az osztályvezető. 
 Á. K.

A belépőjegyek 2011. november 2-tól 
megvásárolhatók:

BudApest: Lemezkuckó cd BoLt
(VII. ker. király u. 67. tel.: 06/1 351-1218)
tAtABányA: FortunA jegyIrodA

(Szt. Borbála téri Üzletközpont 
tel.: 06/30 985-2849)

BudAörs: VárosI sportcsArnok 
(Hársfa u. 6. tel.: 06/23 428-026, 

06/23 428-027)
jegyrendelés: 06/70 3260-177

Beszélgetés közben Ön is sûrûn 
visszakérdez? Gyakran félreért 
dolgokat, vagy túl hangosan 
hallgatja a televíziót és a rádiót? 
Ezek mind annak a jelei, hogy 
a hallása romlik. A halláscsökke-
nés a lakosság jelentôs hányadát 
érinti. Korunk sajnálatos ten-
denciája, hogy a  atalok hallása 
is rohamosan  romlik. Néhány 
órás 85 dB-es, vagy ennél han-
gosabb zajban való tartózkodás 
(pl. zenehallgatás) akár vissza-
fordíthatatlan halláskárosodás-
hoz is vezethet. 
  A halláscsökkenés negatí-
van befolyásolja az ember 
életét: gondot okoz a bizton-
ságos közlekedésben és mun-
kavégzésben, rontja az ember 
helyzetfelismerési képességét és 
szociálisan is elszigetel.

Jó hallásának megôrzése ér-
dekében, vagy hallásromlás ész-
lelése esetén haladéktalanul ér-
demes felkeresni egy audiológus 
szakembert. Az audiológián 
kellemes környezetben, teljesen 
fájdalommentes és veszélytelen 
vizsgálatokkal meghatározzák 
a tényleges hallóképességet. 
A vizsgálat idején a páciens egy 
hangszigetelt helyiségben foglal 
helyet, és a fülére helyezett fül-
hallgatón keresztül különbözô 
erôsségû és hangszínû hangokat 
hall hol az egyik, hol a másik fü-
lén. Kezével jeleznie kell a hang 
meghallását. 

15-20 perces szûrôvizsgálattal 
kideríthetô a halláscsökkenés 
mértéke és fajtája. Vezetéses 
hallásveszteség általában beteg-
ségek vagy rendellenességek 
következményeként alakul ki. 
Az ilyen típusú hallásproblé-

mák esetén a hang külsô- vagy 
középfülön való áthaladása van 
akadályoztatva. Ezek a problé-
mák általában gyógyszeres vagy 
sebészeti úton orvosolhatóak.

Az idegi alapú hallásvesz-
teség leggyakrabban a belsô 
fülben lévô szôrsejtek vagy 
idegvégzôdések sérülésére ve-
zethetô vissza. A hangok in-
tenzitásának és minôségének 
gyengülését ilyen esetekben 
hallókészülék segítségével lehet
orvosolni. 

A mai modern hallókészülé-
kek olyanok, mint egy ékszer, 
mégis sokan idegenkednek 
tôlük. Jó hír azok számára, akik 
eddig úgy érezték, hogy a halló-
készülék viselése miatt szégyen-
kezniük kell: léteznek már lát-
hatatlan, mélyen a hallójáratba 
helyezhetô készülékek is. 

Mára szerencsére egyre elfo-
gadottabb a közvélemény köré-
ben, hogy a teljes élethez a hal-
lást is rehabilitálni kell. A hallás 
javítása ugyanolyan természetes 
és egyszerû dolog, mint egy 
szemüveg készíttetése látásrom-
lás esetén. 

A hallásproblémák annál si-
keresebben korrigálhatók, minél 
elôbb fény derül rájuk. Ráadá-
sul számos kellemetlenséget és 
balesetet megelôzhetünk, ha 
idejében foglalkozunk velük. 
Éppen ezért érdemes felkeresni 
a teljes körû hallásgondozással 
foglalkozó Ascent hallásszalo-
nokat, ahol mindenkit személy-
re szabott tanácsokkal látnak el. 
A hallásszûrés veszélytelen, 
nem jár fájdalommal és ingye-
nes. 

 www.starkey.hu

Hallásszûréssel a balesetek ellen

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT • PRÓBAHORDÁS

A világ talán 
legjobb

hallókészüléke
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Ascent Hallásszalon
Érd, Budai út 28.

(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett)

23/362-351
30/825-9274


