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A Szennyvízelvezetési és építési csoport dolgozói Gyulaváriban 
hibaelhárítást végeztek a XX. számú szennyvízátemelőnél. Az átemelő-
ben található szivattyú eldugult, a műtárgy kiemelését daru segítségével 
végezték el. A kiemelés után derült ki, hogy a szivattyú lapátkereke olyan 
mértékben elkopott, hogy azt a helyszínen ki kellett cserélni. A szennyvízát-
emelőben végzett munkák összköltsége megközelíti a fél millió forintot.

Társaságunk Szakszervezete és Üzemi Tanácsa gyermeknapot szer-
vezett a már a Városgazdálkodási Igazgatóság munkatársaival kibővült 
kft.-nél dolgozók gyermekei részére. Bodrogközi Rita vidám gyermek-
műsora mellett arcfestés, íjászat, kézműves foglalkozások, lovas kocsi-
kázás és még rengeteg szórakoztató program várta a gyermekeket, ezen 
a napon nevetéstől és jókedvtől volt hangos a Katona József tér.

A napokban fejeződött be a Nagyváradi úton lévő IV. sz. szennyvízát-
emelő felújítása. A korszerűsítésre azért volt szükség, mert a szennyvízát-
emelőben lévő visszacsapó szelepek nem zártak megfelelően, a tolózárakat 
már nem lehetett működtetni, a vas nyomócsövek erősen el voltak korro-
dálódva. Az üzembiztos működés érdekében ezen elemeket kicseréltük, 
és a régi vas nyomócső helyett rozsdamentes cső került beépítésre.

Gyulán 2005 óta 
a  műanyag hul-
ladék gyűjtésére 
szolgáló szelektív 
konténerbe az ITA-

LOS KARTONDOBOZOK (tejes- 
és gyümölcsleves dobozok) 
is gyűjthetők. Napjainkban 
Magyarországon 100 db italos 
kartondobozból mindössze 
14 db-ot hasznosítanak újra. 
Sajnos Gyulán is jellemző, 
hogy igen kevés italoskartont 
visz a lakosság a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetekre, pedig 
nagyon értékes újrahasznosít-
ható anyagok nyerhetők belő-
le, mivel 75%-a papír, valamint 
polietilént és alumíniumot is 
tartalmaz.  Ma már számos 
olyan papírgyár működik Eu-
rópában, amely kifejezetten 
csak italoskarton-csomagolás 
újrahasznosítására specializá-

lódott. Ilyen közülük a Grätz 
melletti Mayer-Melnhof papír-
gyár, ahová a Magyarországon 
összegyűjtött italoskarton 
dobozok nagy része is ke-
rül. Kiemelten fontos, hogy 
az italoskartonok minden 
esetben LAPOSRA TAPOSVA 
kerüljenek a konténerbe. A 
térfogatcsökkentés azért lé-
nyeges, mivel így kevesebb 
helyet foglalnak el ezen hul-
ladékok, lényegesen több 
fér belőlük a konténerbe, és 
társaságunk számára is haté-
konyabbá válik a szállítás. Az 
összegyűjtött italoskartonokat 
válogatás után egy présgép 
segítségével összetömörítjük 
– ezt a műveletet is segíti a 
lakosság által végzett előzetes 
laposra taposás –, majd bálák 
készülnek belőle, melyeket így 
adunk át újrahasznosításra.

hírek

ë

Legyünk válogatósak!
ÜDÍTŐS- ÉS TEJES DOBOZOK A SÁRGA KONTÉNERBE

Ügyfélszolgálat
 GYULAI KÖZÜZEMI KFT.-NÉL INTÉZHETŐ ÜGYEK KÖRE

A Gyulai Közüzemi Kft. híroldalát Kaczkó Zita szerkesztette és írta. Kedves Olvasó-
ink, kérdéseikkel, észrevételeikkel és javaslataikkal keressék a kft. munkatársát a 
66/521-217-es telefonszámon vagy a kaczko.zita@gyulaikozuzem.hu e-mail címen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK GYULA VÁROS LAKOSSÁGÁT, HOGY  
2011. ÁPRILIS 4-TŐL – MÁJUS 6-IG 

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK. 
 

Az akció során – a postaládában elhelyezett értesítésben szereplő napon – a ház elé kitett 
maximum 1m3 mennyiségű lomot díjmentesen elszállítjuk, továbbá ezen a napon a 
Biofilter Zrt. szintén elszállítja a ház elé – a lomoktól elkülönítve, jól látható helyre - kitett 
használt étolajat és sütőzsiradékot. 
 

Az akció ideje alatt a Hulladékátrakó állomáson díjmentesen átvesszük a lakosság által 
kiszállított lomot.  
A Hulladékátrakó állomás nyitva tartási ideje alatt, egész évben díjmentesen fogadjuk a 
szárazelemet, az elektromos és elektronikai hulladékot (televízió, rádió, hűtő-fagyasztó 
szekrény, számítógép stb.), valamint a gumiabroncsot.  
 

A Komposztálótelep nyitva tartási ideje alatt, a lakosság által kiszállított 
zöldhulladékot – évente 1 m3 mennyiségig – díjmentesen fogadjuk. Az ezt meghaladó 
mennyiségért tonnánként 6100 Ft+ÁFA díjat kell fizetni. 
 

A Hulladékátrakó állomás (Kígyósi út) és a Komposztálótelep (Eleki út) nyitva tartása:  
Április 1-től – október 31-ig:  
Hétfő–vasárnap:  6.00–18.00 óráig 
November 1-től - március 31-ig: 
Hétfő–péntek:  7.00–16.00 óráig 
Szombat–vasárnap:  7.00–14.00 óráig 
 

VÁLOGASSUNK A HOLNAPÉRT! 

GYULAI KÖZÜZEMI KFT. 
 

5700 Gyula, Szt. László u. 16. 
Tel./Fax.: 06-66/362-377 

E-mail: gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu 
www.gyulaikozuzem.hu 

Honlapunk (www.gyulaikozuzem.hu) JÁTÉK menüpontjában 3 kérdést találnak a 
lomtalanítással kapcsolatban. A megfejtéseket 2011. május 6-ig lehet beküldeni 

automatikusan honlapunkon keresztül. A helyes megfejtők között 3 db  
– a Gyulai Közüzemi Kft. emblémájával ellátott – pólót sorsolunk ki.  

A sorsolás időpontja 2011. május 9. A nyerteseket e-mail-ben értesítjük. 
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Víz-szennyvíz- kommunális szolgáltatással 
kapcsolatos ügyek:
• tulajdonosváltozás bejelentése, végszámla készítése 
• fogyasztói adatokban beállt változások bejelentése
• szolgáltatási szerződések megkötése
• számlareklamációk
• szolgáltatás szüneteltetése
• csőtörés, vízfolyás, fagycsap-meghibásodás miatti ügyintézés
• mérőállások bejelentése, víz- és csatornadíjak befizetése 
• folyószámla, hátralékok egyeztetése, adósságkezelés
• ivóvíz- és szennyvízcsatorna-bekötések létesítése, 
  vízmérők felszerelése, cseréje, vízmérők vizsgálata,
• konténer megrendelése, hulladékszállítás megrendelése
• hulladékgyűjtő edények cseréje
• szennyvízszippantás megrendelése 
• Gyulai Zöldkomposzt megrendelése 
• Közműegyeztetés, közműfejlesztések megkötése
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos ügyek:
• lakások, helyiségek bérleti díjának befizetése
• lakásokkal kapcsolatos egyéb ügyek intézése
• szerződések megkötése
Parkolással kapcsolatos ügyek:
• parkolási bérletek vásárlása, parkolási ügyek intézése
• parkolási bírságok befizetése
Egyéb ügyek:
• közterület-foglalási engedélyek kiadása
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