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Féláron Agárdon
Idén is féláron látogathatják az érdiek az Agárdi 
Popstrand rendezvényeit. 

2

Kék hírek
Tímár László rendõr alezredes számolt be az 
utolsó időszak eseményeiről.

3

Legendák és valóság

A Varga Zoltán Rováskör májusi vendége Szörényi 
Levente volt, aki Legendák és valóság a Pilisben cím-
mel tartott elõadással egybekötött könyvbemutatót. 
A könyv Sashegyi Sándor pomázi autodidakta régész 
emlékére született, aki Pomáz környékén számos ré-
gészeti lelõhelyet tárt fel az õskortól kezdõdõen.  
 7. oldal

Megszûnik a csekkdíj
Tájékoztató az Érdi Csatornamû Társulat 
küldöttgyûléséről és a rákötések feltételeiről.

5

Újabb gyõzelem
Az Érdi VSE labdarúgócsapat előnye négy 
pontra nőtt vetélytársával szemben.

16

Ötszínû sportnap

A diákok nagy örömére iskolai sportnapot rendeztek május 18-án a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimnáziumban. Az eseménynek idõszerûséget adott a július 
17-én kezdõdõ XXX. Nyári Olimpiai Játékok, amelynek London lesz a házigazdája. 
Ezen a napon az iskolában egyetlen fõszereplõ volt: a sport. A gyakorlatban is, az 
elméletben is ez vette körül a gyerekeket e rendhagyó, hasznos napon. 13. oldal

Környezetbarát horgászokTámogatás igényelhetõ

Legfeljebb ötvenezer forintos visszatérítendõ, de ka-
matmentes támogatást igényelhetnek mostantól az 
érdi lakosok a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez. A 
pályázat részleteirõl Simó Károly, a csatornatársulat 
elnökhelyettese beszélt lapunknak. 5. oldal

Thaiföld

A thaiföldi konzulátusról 
is érkeztek vendégek ar-
ra a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban megrende-
zett könyvbemutatóra, 
amelyen a neves föld-
rajztudós, múzeumigaz-
gató Kubassek János 
Thaiföld címû könyvével 
ismerkedhettek meg az 
érdeklõdõk.  8. oldal

Vannak, akik filmet, 
színdarabot, s vannak, 
akik terepet rendeznek. 
Az érdi horgászok ez 
utóbbit tették a múlt 
hétvégén a Duna-par-
ton, szokásos bázisu-
kon. A tereprende-
zést szemétgyûjtéssel 
fûszerezték… 4. oldal

Éjszakai görcsök gyötrik? 
Járása korlátozottá vált, 
nem tud annyit menni, 
mint régen, séta közben 
meg kell állnia? Lábai 

gyakran zsibbadnak? Végtagjai állandóan 
hidegek? Cukorbetegségben szenved? 
Fülzúgása van? Férfiaknál, impotencia 
(merevedési zavarok) jelentkeznek? 

Figyeljen oda az intő jelekre és 
ellenőriztesse erei állapotát most, 
elérhető áron, hogy a segítség időben 
érkezzen.

A Kálvin téren található érszűkület 
terápiás központ, komplex segítséget 
nyújt az érszűkületes és reumatikus, 
valamint izom fájdalomban szenvedő 
betegeknek a magyar mérnök Már-
ton János által  kifejlesztett készülékek  
használatával. A terápia alkalmával eljut-
tatjuk az elzáródott területekre a sejtek 
számára nélkülözhetetlen oxigént és 
tápanyagot. Az érfal inaktív állapotban 
lévő elemeit újra aktív állapotba hozzuk, 
tehát a kollaterális keringést javítjuk.

Kiemelt figyelmet fordítunk a cukor-
betegség szövődményeként kialakult 
panaszokkal érkezők részére, valamint 
a fülzúgással élő, alsó végtagi, nyaki 
érszűkületben szenvedő, esetlegesen 
potenciazavarokkal küzdő betegnek.

Ha nem ismeri fel idejében az ér-
betegséget, az alsó végtagot hanyagolja 
el, fekélyesedés kezdődhet, amelyet
végső esetben amputáció követhet. 
Emellett kezeletlen érbetegség esetén 
nagy a kockázata a szívinfarktusnak, az 
agyi keringési zavarok miatt beállt bénu-
lásnak, stroke kialakulásának. 

INGYENES ÉRVIZSGÁLAT 
az első 20 bejelentkezőnek 
Micromed  Terápiás Központok:

Budapest, Üllői út 2-4.
Győr, Rákóczi u. 44.

Kaposvár, Biczó Ferenc u. 19.

50%-os kedvezmény 
a komplex terápia árából 

a kupon felmutatása esetén
www.micromedkft.com 
info@micromedkft.com  

30/277-99-47, 20/231-82-98
70/276-70-76

Magyar találmány az érszűkület ellen

www.starkey.hu

Érd, Budai út 28.
(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett)

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon
Kérjen idôpontot

ingyenes hallásvizsgálatra! 
Hallókészülék próbahordási és

kamatmentes részletfi zetési lehetôség.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!
  * Akciónk 2012. május 2-tôl 31-ig tart. A részletekrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön hallásszalonjainkban.

a világ legkisebb standard hallókészülékébôl.*


