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Az alábbiakban bemutatott vál-
lalkozások a kivitelezésen kívül 
egyéb szolgáltatásokat is kínál-
nak – többek közt részletfizetési 
lehetőséget, ingyenes segítség-
nyújtást, emésztőbetemetést. 

Pál-Tom Bt. 
A családi vállalkozás évek óta 
mûködik; Pálinkás Sándor 1985 
óta végez kivitelezési munká-
kat. Tervezést a betéti társaság 
nem vállal, de kapcsolatban áll-
nak akkreditált tervezővel, így a 
megrendelőnek e tekintetben is 
segítséget tudnak nyújtani. 

– Bruttó 5000-7000 forintos 
folyóméteráron vállaljuk a tel-
jes kivitelezést, attól függően, 
milyen a talaj, és milyen mélyre 
kell leásni (az árajánlatot annak 
alapján állítjuk össze, hogy hány 
köbméter földet kell kitermelni, 
illetve mennyi vezetéket kell 
lefektetni). A nyugdíjasoknak, 
akiknek nagyobb anyagi terhet 
jelenthet a házi bekötés elkészít-
tetése, három részletben történő 
fizetést kínálunk. Munkánkra 
természetesen garanciát válla-
lunk, és számlát is adunk – tette 
hozzá Pálinkás Sándor. A Pál-
Tom Bt. átemelők beszerelését 
is elvégzi, a megrendelők igé-
nye szerint. 

Univer Bt.
A tizennégy éve mûködő vállal-
kozás az építőiparban tevékeny-
kedik. A házi szennyvízcsator-
na kiépítéséről számlát adnak, 
a kivitelezésre öt év garanciát 

vállalnak. A tervek elkészíté-
sében két akkreditált tervező 
vesz részt. 

A teljes kivitelezés költsége 
anyag- és munkadíjjal brut-
tó 3500-9500 forint között 
van folyóméterenként. Mint 
Dragonya Gyula cégveze-
tő lapunknak elmondta, ahol 
szükséges, átemelőt is beépíte-
nek, illetve ajánlani tudnak az 
igényeknek megfelelő fajtákat. 

– Nem mindegy, hogy csalá-
di vagy társasházról van szó, 
hiszen utóbbi esetben nagyobb 
kapacitású átemelőre van szük-
ség. A helyszíni felmérés során 
abban is tudunk tanácsot adni, 
hogy milyen szerkezetet érde-
mes választani. Aki minket 
megkeres, ahhoz egy-két napon 
belül kiszállok, és a felmérés 
után árajánlatot teszek. Ha ezt 
a megrendelő elfogadja, szerző-
dést kötünk, és körülbelül két 

hét múlva – ez idő alatt elkészül 
a terv – hozzákezdünk a kivite-
lezéshez – tette hozzá Dragonya 
Gyula, aki szerint a munkála-
tokat akkor célszerû elkezde-
ni, ha az akna már kiépítésre 
került. Aki tanácstalan a tekin-
tetben, hogy hová kerüljön nála 
a csonk, kérheti az Univer Bt. 
segítségét.

– Ezeket a tanácsokat ter-
mészetesen ingyen adom, de 
zömmel már olyan helyre hív-
nak, ahol kiépítették az aknákat 
– jegyezte meg a szakember, 
hangsúlyozva: a belső hálózatot 
csak akkor kötik rá a gerincre 
„élesben”, ha az ingatlan tulaj-
donosa megkapta a rákötési 
engedélyt.

Világi és Miltz Mélyépítés
Világi Tamás öt éve foglalkozik 
csatornabekötésekkel, illetve 
csatornarendszerek javításá-
val. Társa, Miltz Ferenc másfél 
évtizede dolgozik közmûépítési 
beruházásokban, mint építésve-
zető. Cégük nettó 5000-12 000 
forint között vállalja a házi 
csatornabekötés folyóméterét. 
Akkreditált tervezőkkel kapcso-
latban állnak, így e tekintetben 
is tudnak segítséget nyújtani. 
A csatorna rákötése után vállal-
ják a feleslegessé vált emésztő 
fertőtlenítését, betemetését is

– Előfordulhat, hogy az ingat-
lantulajdonos a házi bekötés 
nyomvonalán lévő növényeket 
szeretné megőrizni. Ilyen eset-
ben érdemes ezeket a kivitelezés 
előtt kiásni, majd a munka elké-
szülte után visszaültetni. Erre 
a feladatra kertépítőt is tudunk 

ajánlani – mondta Miltz Ferenc, 
hozzátéve: azok számára, akik 
a csatornabekötés összegét nem 
tudják egy összegben kifizet-
ni, üzleti partnerükön keresz-
tül közmûfejlesztésre igénybe 
vehető hitelt is kínálnak. 

– Munkánkra három év 
garanciát vállalunk. A teljes 
munkafolyamatról fényképes 
dokumentációt készítünk, amit 
a befejezést követően átadunk 
ügyfeleinknek. Az elkészült 
vezetéket csőkamerával is meg-
vizsgáljuk. Ezt a kivitelezés ára 
magában foglalja – zárta szavait 
Miltz Ferenc.

(Írásunkat a fenti vállalkozá-
sok által közölt adatok alapján 
állítottuk össze, a kivitelezőket 
nem teszteltük.)

 Ádám Katalin

Amint melegebben sütnek ránk a 
napsugarak és élénk zöld színre 
váltanak a füves területek, meg 
hatalmas lombkoronát bonta-
nak a fák, mintegy varázsütésre 
talán még annak is kertészkedni 
támad kedve, aki nem rajong a 
virágágyásokban és veteményes 
kertekben végzett munkáért. 
Ehhez a tevékenységhez kívánt 
segítséget nyújtani a Kertbarát 
Kör és az Érdi Környezetvédő 
Egyesület.

A kertészkedési kedvnek ez a 
tavaszi növekedése természete-
sen érthető, hiszen semmihez 
sem hasonlítható az a csoda, 
amikor az általunk elvetett pará-
nyi magvakból egyszer csak elő-
bújik egy törékeny levélke, majd 
szárba szökken a növény. Annak 
pedig csak örülhetünk, hogy nap-
jainkban már nemcsak beszélünk 
a közvetlen környezetünk tisztán 
tartásáról, megóvásáról és szé-
pítéséről, hanem egyre többen 
vannak közöttünk olyanok, akik 
bizony tevékenyen kiveszik a 
részüket a munkákból is. 

Érden az elmúlt napokban 
számos olyan példaértékû meg-
mozdulásnak lehettünk tanúi, 
amelyek közvetve vagy közvet-
lenül, de mindenképpen a város 
szépülését szolgálták. Ezek 
sorában a Kertbarát Kör az Érdi 
Környezetvédő Egyesülettel kar-
öltve április 20-án, a Föld napja 
alkalmából sikeres palántacserét 
szervezett a lakótelepi klubhelyi-
ségben. Virág, cserje, zöldségfé-
le volt itt felvonultatva, de még 
gyógynövénypalántát, illetve 
-magot is csereberéltek egymás 

között a hobbikertészek, miköz-
ben a gondozással kapcsolatos, 
hasznos tanácsokkal is ellátták 
egymást. Előbb kiürültek, majd 
hamar meg is teltek a hozott 
ládák és szatyrok, hiszen min-
denki kedvére válogathatott a 
kínálatból. 

A válogatást, cserélgetést 
követően pedig valamennyien 
együtt köszöntötték a Virágos 
Érd, virágzó kertek, utcák pályá-
zat idei díjazottait. A fődíjat a 
Lendvay család érdemelte ki. 
Õk az érdi Diófa-Cseresznyefa-
Áfonya utcai kereszteződésben 
található tér fásításának, növé-
nyesítésének kezdeményezői 
és tevékeny résztvevői voltak. 
Csaknem félezer cserjét ültettek 
itt el a környéken élők a Kós 
Károly Szakképző Iskola önkén-
teseinek segítségével. A Lendvay 
család nemcsak a kerítésen belüli 
kertet csinosítja, hanem azon túl-
lépve, lakókörnyezetük szépíté-
sét is szívén viseli. 

A 2011. legszebb kertje cím-
mel ezúttal Németh Lászlóné 
büszkélkedhet. Virágokkal teli 
kertszépítésben II. helyezést ért 
el Csibrák Ildikó és Ács Kata, 
és díjat érdemelt még Horváth 
Ildikó és Kámán Andrea is. 

Az eredményhirdetést követő-
en a kertbarátok és a környezet-
védők együtt gyönyörködtek a 
legszebb kertekről, utcákról és 
virágokról készült felvételekben, 
és egészen biztos, hogy a csere-
berével szerzett palántákat félt-
ve gondozzák és ápolják majd, 
hiszen mindannyian pályáznak a 
Legszebb kert címre.  B. E.

Körkép a házi bekötéseket végzõ vállalkozásokról IV.

Részletfizetést, ingyenes tanácsadást,  
emésztõbetemetést is kínálnak
Múlt heti számunkban 
folytattuk a házi csator-
nabekötéseket végzõ vál-
lalkozások bemutatását. 
Most újabb három cég-
gel ismerkedhetnek meg 
olvasóink. 

Fektetik a csatornát az egyik érdi utcában – a lakók hamarosan elkészíttethetik a belsõ bekötéseket is
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Kertbarátok és környezetvédõk

Faültetés, palántacsere,  

virágos Érd

Ács Kata, a Kertbarát Kör vezetõje egy olyan növényt kínált, ami nemcsak 
virágzik, hanem a tarack néven ismert gazt is képes kiirtani
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