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Gyula legszebb parkjai közé tartozik a Csigakert, ahol a szép fehér pavilont sokan 
esküvőjük színhelyéül is választják. Az utóbbi időben többszöri rongálás áldozatává 
vált ez az építmény. A fa ülőfelületbe véstek különböző feliratokat ismeretlen tettesek, 
majd a pavilon apácarácsát törték össze több helyen. A két egymást követő kár helyre-
állításának költsége meghaladta a 150 000 Ft-ot. Az illetékes hatóságoknak megtettük 
a bejelentéseket, és a pavilon védelme érdekében folyamatos ellenőrzést biztosítunk.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan társaságunk parkgondozási csoportja 
mintegy 48 ezer tő egynyári virágot ültetett ki a városban kialakított virágfelületekre, 
virágágyásokba. A kiültetések forma- és színvilága ez évben is a megszokott gazdag-
ságot tükrözi, amit az is bizonyít, hogy több mint 110 fajta virág díszíti Gyula közterü-
leteit. A virághengerek ez évben is üde színfoltjai a belvárosnak, melyeket legfőképp 
begóniával ültettek be kertészeink, de új virágfajták is megjelennek bennük.

Gyulán 30 szelektív hulladékgyűjtő sziget áll a lakosok rendelkezésére. Sajnálatos 
módon a közelmúltban sok lakossági panaszbejelentés érkezett társaságunkhoz a szi-
getek környezetében illegálisan elhelyezett hulladékokkal kapcsolatban. Kérjük a tisz-
telt lakosságot, hogy a szigeteket rendeltetésszerűen szíveskedjenek használni, ne he-
lyezzenek el szemetet se a konténerekbe, se a szigetek mellé! A konténereket térfigye-
lő kamerával folyamatosan ellenőrizzük, és a szabálysértők ellen feljelentést teszünk.

Az utóbbi időben 
egyre több bejelen-
tés érkezik társasá-
gunkhoz az ingatla-
noknál történt csőtö-

résről, fagycsap-meghibásodás-
ról, vízelfolyásról, ezért néhány 
hasznos tanáccsal szeretnénk 
segíteni ezek megelőzésében. 

Az évek során sajnos minden 
öregszik, használódik, kopik. Így 
van ez az ivóvízvezetékek és az 
elzáró szerelvények esetében 
is. Azonban míg például a ház-
tartási gépek, járművek meghi-
básodása könnyen észlelhető, 
a vízvezetékek meghibásodásai 
gyakran hosszú ideig rejtve ma-
radnak. Városunkban a vízmérő 
utáni vezetékszakaszon évente 
kb. 25 000–30 000 m3 ivóvíz 
„folyik el a talajba”. Az elfolyt 
víz díját a fogyasztónak ki kell 
fizetnie. 

Ivóvízvezeték-hálózat ellenőr-
zése: A kéthavi leolvasás között 
is célszerű ellenőrizni, nincs-e 
meghibásodás. A leolvasó gyak-
ran több száz m3 víz elfolyását 
észleli. A legegyszerűbben úgy 

tudja megállapítani, hogy van-e 
vízfolyás, hogy elzár minden 
vízvételi helyet, vízcsapot, és 
megfigyeli a vízmérőt. Ha nem 
észlel mozgást a mérőben (leg-
alább 1 percig figyelje), vagyis 
a „kis fekete csillagkerék” nem 
forog, akkor jelenleg nincs prob-
léma a vízhálózatában. (Kisebb 
hálózati nyomásingadozás miatt 
a keréknek billegő mozgása 
lehet.) Ha forog a csillagkerék, 
akkor lyukadás vagy törés van a 
csőrendszerben. Amennyiben a 
vízfolyás gyanúja felmerül, érte-
sítse ügyfélszolgálatunkat, majd 
szakember segítségével keresse 
meg a hiba okát, és javíttassa 
meg a vezetéket! Kéthavonta 
vízmérő-leolvasó munkatársunk-
tól is kérhet segítséget, illetve 
tanácsot. 

Fagycsap-meghibásodás: 
Rendszeresen ellenőrizze mű-
ködését, nyitáskor és záráskor a 
csapszárat ütközésig el kell fordí-
tani! Őszi záráskor, illetve tavaszi 
kinyitáskor – a fentiekben leírtak 
alapján – érdemes a vízmérőt is 
ellenőrizni, a „kis fekete csillag-
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Ellenőrizzük vízmérőinket
LEOLVASÓINK SEGÍTENEK A HIBÁK FELTÁRÁSÁBAN

A Gyulai Közüzemi Kft. híroldalát Kaczkó Zita szerkesztette és írta. Kedves Olvasó-
ink, kérdéseikkel, észrevételeikkel és javaslataikkal keressék a kft. munkatársát a 
66/521-215-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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Ü ve g  g y ű j té s é -
re szolgáló konténer: 
üdítős-, sörös-, boros-, 
pezsgős-,  szeszes-, 
befőttes és ablaküveg 

(drótos üveget TILOS), üvegpohár. 
Műanyag gyűjtésére szolgáló konté-
ner: Műanyagok: üdítős (PET) palack, 
mosószeres,  öblítőszeres, tisztítási  és 
tisztálkodási szeres flakon, műanyag 
zacskó, reklámtáska, fekete-fehér 
csomagolási fólia. Italoskartonok: 
üdítőitalos, tejes-, joghurtos, tejszínes 
(tetra pack) doboz. Alumínium italos- 
dobozok: üdítős-, sörös- és energia-
italos doboz. Papír gyűjtésére szol-
gáló konténer: újságpapír, folyóirat, 
szórólap, prospektus, könyv, füzet, 
leporelló, papírzsák, csomagolópapír, 
hullámpapír, papírdoboz.

Szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy a műanyag gyűjtésére 
szolgáló konténerben az italos kar-
tondobozokat és az alumínium italos- 
dobozokat is gyűjtjük. Az alumínium 
italosdobozok, az italoskartonok és a 
műanyag palackok esetében nagyon 
fontos, hogy LAPOSRA TAPOSVA 

Mit hova dobjunk?
SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK GYULÁN

kerüljenek a konténerbe. A műanyag 
palackok esetében összetaposás 
előtt célszerű a kupakot levenni, majd 
taposás után visszatenni, mivel né-
hány palackfajta összenyomás után 
képes visszanyerni eredeti alakját.  
A kupakkal lezárt, eredeti térfogatú 
palack olyan ellenálló, hogy még a 
tömörítős rendszerű hulladékszállító 
gépjármű sem képes összelapítani. 
Nagyon fontos hangsúlyozni a tér-
fogatcsökkentés fontosságát, mivel 
így kevesebb helyet foglalnak el ezen 
hulladékok, és lényegesen több fér 
belőlük a konténerbe. Természetesen 
az sem mellékes, hogy az Önök ott-
honában pl. egy műanyag zsákban 
gyűjtve mindössze 10 db nem ösz-
szenyomott PET palack vagy laposra 
taposva esetleg akár 30 db is elfér, 
az összelapított italoskartonokról és 
alumínium italosdobozokról nem is 
beszélve. Ebben az esetben a hul-
ladékgyűjtő szigetet sem kell olyan 
sűrűn felkeresniük, és társaságunk 
számára is hatékonyabbá válik a 
szállítás. 
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