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Az Érdi Csatornamû 
Társulat hírei
Május 21-től lezárják a Bagoly 
utcát a Kossuth Lajos utca és a 
Fehérvári út között
A csatornaépítési  munkák 
érdekében május 21.–június 30. 
között  lezárják  a  Bagoly  utca 
vasúton  átvezető  szakaszát. 
Ezen  időszak  alatt  a  Zámori 
úton lehet kerülni.
Ehhez  kapcsolódóan  szeret‑

nénk felhívni a  figyelmet, hogy 
–  mivel  a  vasúti  beruházás 
során  a  beruházók  nem  adtak 
egyértelmû  választ  arra  nézve, 
hogy épül‑e és mikor a felüljáró 
– az érintett szakaszon a csator‑
nabekötések megtörténnek.

Forgalmi akadályok a főbb közlekedési útvonalakon
A Karolina  utca  Felső  utca–Ercsi  út  közötti  része  teljesen  le  lesz 
zárva,  a  Felső  utcában  időlegesen  forgalmi  akadályok  várhatók. 
A Velencei  úton  (a  régi  posta, mostani Központi Ügyelet  környé‑
kén)  munkálatok  folynak,  időlegesen  a  forgalom  akadályoztatva 
lesz. A Vincellér utca Bajcsy‑Zsilinszky útról kezdődő szakasza le 
lesz zárva, kerülni kell. A Kossuth Lajos utca újabb szakaszán tör‑
ténik munkavégzés, időlegesen forgalmi akadályok elképzelhetők. 
Az Alsóvölgyi, Felsővölgyi utakon folytatódik a munka, napközben 
teljes lezárásra kell számítani.
Az arra közlekedők és a környéken lakók türelmét és megértését 

köszönjük!

Folyamatban van a hatósági egyeztetés a rákötések érdekében
Azokon az elkészült csatornaszakaszokon, ahol van befogadó csa‑
torna, és az átemelő is megfelelő kapacitással rendelkezik, elkezdő‑
dött a hatósági egyeztetés annak érdekében, hogy az ingatlanokat 
rá  lehessen  kötni  a  csatornára.  Várhatóan  ennek  időigénye  okán 
az első rákötések júliusban lesznek. A szennyvíztisztító‑kapacitás 
rendelkezésre áll, sőt, az új telep próbaüzemének beindulásával a 
korábbinál  nagyobb mennyiségre  lesz  szükség,  hogy  a  próbákat 
megfelelően el lehessen végezni.
Ismételten  felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  „Rákötési  engedély” 

kézhezvétele  előtt  nem  szabad  az  ingatlant  a  csatornahálózatra 
csatlakoztatni, mert hatósági engedély hiányában a szennyvizeket 
a csatornán nem szabad elvezetni!

Fontos figyelmeztetés a feketemunka tekintetében!
Kifejezetten nem javasoljuk, hogy a házi szennyvízhálózatot feke‑
tén vagy az utcai gerincet építő munkásokkal a bekötővezeték épí‑
tésével egy időben végeztessék el! Ennek indokai a következők:
Az így elkészült házi szennyvízhálózatot nem tudja átvenni sem 

az  akkreditált mérnök,  sem  az  üzemeltető,  tehát  előbb meg  kell 
vizsgáltatni (kamerázni), és ki kell fizetni a vizsgálat és helyszíne‑
lés költségeit az üzembe helyezéskor.
Az így elkészült munkára senki nem vállal garanciát. Az esetle‑

ges hibák csak a használat során derülnek ki (több hónap, esetleg 
év múlva), amikor már nincs kihez fordulni, és a javítás nagyság‑
rendekkel többe kerülhet, mint az eredeti munka elvégzése.
A feketemunka mellőzésével  és helyi,  szakszerû munkát végző 

vállalkozások megbízásával hozzájárulhat a helyi gazdaság erősö‑
déséhez, helyi emberek foglalkoztatásához!

Érd egykori földbirtokosának telke is sorra kerül
Várhatóan a jegyző kell majd behajtsa az Érd parcellázás előtti föld‑
birtokosának  telke után  fizetendő csatornázási hozzájárulást. Egy 
parkvárosi telek esetén a földhivatali nyilvántartás szerint Károlyi 
Imre  gróf  a  tulajdonos,  aki  vélhetően megegyezik  az  1920‑1930‑
as  évek  során  Érden  lezajlott  nagy  parcellázás  előtti  földbirtokos 
személyével. Mivel az érdekeltségi hozzájárulás a telek után nem 
érkezett be, a jegyző ezen telek esetén is adók módjára fogja behaj‑
tani a hozzájárulást. 
Itt  szeretnénk  felhívni  a  figyelmet,  hogy  aki  még  nem  fizetett 

semmit, javasoljuk, minél előbb keresse fel a társulati irodát (Érd, 
Szabadság  tér  12.,  tel.:  06‑23/521‑340),  és  rendezze  a  befizetése‑
ket, hiszen a rákötés csak akkor  lesz  lehetséges, ha a befizetések 
rendben vannak!

Simó Károly elnökhelyettes,  
Érdi Csatornamû Társulat 

információk

Milyen részei vannak a teljes 
körû vizsgálatnak?

A vizsgálatok célja az, hogy 
kiderítsük azt, hogy van-e a hal-
láscsökkenés, és ha igen, annak 
mi az oka. Elõször a hallójáratot 
és a dobhártyát vizsgáljuk meg, 
hogy van-e valami mechanikus 
akadály (pl. fülzsír). Ezt köve-
ti a hangvilla vizsgálat, és az 
úgynevezett tympanometria, 
amelybõl a középfül állapotáról, 
a hallócsontok mozgékonysá-
gáról, valamint a fülkürt funkci-
ójáról kapunk információt. 

Ezután kerül sor a csendes 
kabinban történõ vizsgálat-
ra?

Igen, itt történik ez az úgyne-
vezett hallásküszöb vizsgálat. A 
páciensnek egyszerû kézmoz-
dulatokkal kell jeleznie, hogy 
melyik oldalon, mikor hallja meg 
a fülhallgatóba beadott hangot. 
Ezt egy csontvezetéses vizsgálat 
követ, aminek a célja az, hogy 
kiderítsük, hogy amennyiben 
fennáll, akkor idegi eredetû vagy 
vezetéses típusú halláskároso-
dásról van-e szó.

Mi történik akkor, ha az 
eredmények hallásromlást 
mutatnak?

Ha az eredmények alapján 
szükséges, akkor beszédértés 
vizsgálatot is végzünk, amikor 
csupán a fülhallgatóban hal-
lott számokat és rövid szava-
kat kell visszaismételni. Ezeket 
különbözõ hangerõsséggel 
adjuk be a páciensnek.

Ezeket a vizsgálatokat már 
a hallásspecialisták csinálják?

Igen, minden mérést õk csinálnak. 
A szakorvosi diagnózis alapvetõen 
szükséges ahhoz, hogy a hallás-
csökkenésben szenvedõ megfelelõ 
ellátásban részesüljön. A vizsgálato-
kat a kiváló szakmai felkészültségû 
hallásspecialista kolléganõk végzik. 
Bejelentkezéshez kérem, hogy hív-
ják az interjú melletti felhívásban 
található telefonszámot! Várunk 
mindenkit szeretettel! p

Teljes körû, ingyenes hallásvizsgálat Budapesten
Országos szintû, teljes körû és ingyenes hallás-
vizsgálat valamint hallókészülék próbahordás 
kampányt indított az Amplifon. A hallásvizsgá-
lat menetérõl kérdeztük Dr. Tibold Eszter fül-
orr-gégész és audiológus fõorvost, az Amplifon 
Hallásközpontok orvos igazgatóját.


