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Befejeződött a hulladéklerakó telep rekultivációja. Az átadáson Daróczi 
László ügyvezető kiemelte, hogy büszkék lehetünk a környezetvédelem terü-
letén elért eredményeinkre, hiszen városunkban már megvalósult a szelektív 
hulladékgyűjtés, a biohulladék gyűjtés és komposztálás. Gyula területe 98 
%-ban szennyvízcsatornával ellátott, tehát a szennyvizek sem szennyezik a ta-
lajt, és most már a hulladéklerakó telep sem jelent veszélyt környezetünkre.

MPARK parkolókártyával ilyen egyszerű a parkolás: helyezze ki a parkolókártyát a 
szélvédő mögé úgy, hogy a kártya száma olvasható legyen. Hívja fel a parkolóban feltünte-
tett MPARK logóval ellátott telefonszámot arról a telefonról, amelyikhez a kártya regisztrálva 
van. A rendszer bemondja: „A parkolás indul”. A parkolás befejeztével hívja fel újra a parkoló-
ban kiírt telefonszámot.  A rendszer bemondja: „A parkolás vége”, ekkor sikeresen leállt a par-
kolóórája. Regisztráció, kártyaigénylés és egyenlegfeltöltés parkolási ügyfélszolgálatunkon.

Megkezdődtek a Piac központi épületének felújítási munkái, mely során a 
szakemberek az épület külső homlokzatát állítják helyre. Elsőként az elhasználódott, 
rozsdás vasszerkezeteket bontják vissza, majd a sérült vakolatot javítják ki és ezután 
történik meg az épület festése, nyílászárók mázolása. A felújítás várhatóan augusztus 
közepére készül el, melynek összköltsége 2,7 millió Ft. A munkálatok miatt fokozott 
figyelmet kérünk mindenkitől, egyben kérjük a piacra látogatók szíves megértését.

V á r o s u n k b a n 
2008.  augusztusa 
óta működik a mo-
biltelefonos parko-
lás, melyet még sok 

ügyfelünk nem ismer. A parkolási 
technológiák fejlődésével fontos-
nak tartottuk, hogy ügyfeleink 
számára – további lehetőségként 
– készpénz kímélő, egyszerű és 
gazdaságos fizetési eszközt ve-
zessünk be. A rendszert használók 
visszajelzései alapján így sokkal 
kényelmesebbé vált a parkolás.

Előnyei a következők:
� Perc alapú parkolás START-

STOP rendszerben – annyit fizet, 
amennyit parkolt
� Nem kell aprópénz - nem kell 

a parkolóórákat keresgélni
� Telefonszámláját nem befo-

lyásolja – díjmentesen hívható 
számokkal működik
� Rendszámtól független rend-

szer - több autóra is használható

� Egy kártyához több telefon-
szám is köthető
� Egy egyenlegről több kártya 

is üzemeltethető – családoknak, 
cégeknek
� Költség elszámolás – minden 

feltöltésről számlát állítunk ki
�  Egyenlegét, parkolásait az 

interneten nyomon követheti
� Több városban használható 

– Budapest VI.kerület, Debrecen, 
Eger, Esztergom, Gyula, Hajdúszo-
boszló, Nyíregyháza, Szentendre, 
Szolnok, Vác.

FONTOS, ez a rendszer jelen-
leg nem alkalmas az ad-hoc/SMS 
gyors parkolásra, ügyfélszolgá-
latunkon egyszeri regisztrációt 
igényel. A rendszert az MPARK 
SYSTEM Kft. fejlesztette. További 
információkért keresse fel ügy-
félszolgálatunkat (Gyula, Szt. 
László u. 16. fsz. 2 sz. iroda, Tel.: 
06-66/464-965), vagy a fejlesztő 
cég honlapját (www.mpark.hu).
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Parkolás mobiltelefonnal
MPARK MOBIL PARKOLÁSI RENDSZER GYULÁN

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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A Virágos Ma-
g y a r o r s z á g é r t 
Versenyre idén is 
nevezett városunk. 
Ebben az évben az 

a megtiszteltetés ért bennün-
ket, hogy Gyulán láthattuk 
vendégül a Virágos Magyar-
országért Mozgalom Dél-al-
földi régiójának zsűritagjait. 
A megbeszélésen városunk 
részéről Szászné dr. Várkonyi 
Adrienn főkertész, társasá-
gunk részéről Bányai György 
kommunális üzemvezető-he-
lyettes vett részt. A tárgyaláson 
újra meghatározásra kerültek a 
főbb szempontok, amelyeket 
egyes települések bírálatakor 
figyelembe kell venni.  2011. 
év kiemelt témái: a település 
főterének, főutcájának ren-
dezettsége, virág- és növényi 
díszítése, harmóniája az épített 
környezettel, beleértve az ott 
található hivatali, kereskedel-
mi és vendéglátóhelyeket.  A 
gyulai zsűritagok ebben az év-

Virágos próbazsűrizés 
A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ZSŰRITAGJAI GYULÁN

ben Mártély, Fábiánsebestyén, 
Szentes, Kecskemét, Tiszaalpár 
zöldterületeit és intézményeit 
látogatják meg és bírálják el. 
Gyakorlásképpen a megbe-
szélésen résztvevők Gyula vá-
rosát próbazsűrizésnek vetet-
ték alá, amely természetesen 
nem mentesít minket a nyári 
megmérettetéstől, viszont 
parkgondozási csoportunk 
számára nagyon fontos irány-
mutatást jelent, az előttünk 
álló feladatok megvalósítása 
érdekében.  

A próbaértékelésen a maxi-
mális 100 pontból 98-at értünk 
el. További teendőink az idős 
fák gondozásában, ápolásá-
ban, illetve a növényvédelem 
erősítésében mutatkoznak.  A 
zsűritagok kiemelten dicsérték 
a kihelyezett virághengereket, 
melyekkel olyan közterületek-
re  is üde színfoltokat lehet 
varázsolni, ahol más módsze-
rekkel nem tudnánk növénye-
ket telepíteni és megtartani.
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