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Parkgondozási csoportunk megkezdte az őszi munkákat a város 
fás, virágos közterületein. Ilyenkor az egyik fő feladat a lombgereblyézés, 
melyet folyamatosan végzünk. Az összegyűjtött lombot a Komposz-
tálótelepre szállítjuk, hogy abból komposztot készítsünk. Hamarosan 
megkezdődik az egynyári virágok kiszedése az ágyások kiültetéshez 
történő előkészítése, majd a kétnyári-, és hagymás virágok ültetése.

Tavaszi hangulat az őszben a József Attila szobornál. Augusztus végén, 
szeptember elején érik a vadgesztenye, melyet a gyerekek szívesen szedegetnek 
fel és különböző figurákat farigcsálnak belőlük. Ritka jelenség tanúi lehetnek 
azok, akik a napokban a Göndöcs Bednedek Középiskola Kollégiuma előtti 
parkban járnak, hiszen gesztenyeérés idején itt újra kivirágozott a gesztenye-
fa. A látvány érdekes tavaszi kontrasztot von az őszi falevélhullás idején.

A Nürnbergi utcán található szelektív konténereket illetéktelenek kitolták az 
úttestre, ezzel balesetveszélyt okozva. Ilyen esetekkel sajnos egyre gyakrabban talál-
kozunk, hol illegális hulladékkal rakják tele a konténerek környékét, hol megrongálják 
azokat, illetve jelen esetben egyesek erejüket fitogtatva tolják ki az úttestre. Ezeket a 
jelenségeket együttműködve lehet  meggátolni, ezért kérjük a lakosság segítségét. 
Amennyiben hasonlót tapasztalnak, bejelentéseiket a 362-377-es számon fogadjuk.

2011. szeptem-
ber 26-tól október 
2 8 - i g  d í j m e nte s 
lomtalanítási akciót 
szervezünk város-

unkban. Mint már megszokhat-
ták Gyula város lakói, ősszel és 
tavasszal díjmentesen elszállít-
juk feleslegessé vált tárgyaikat. 
Városrészenként a következők-
ben felsorolt időpontokban 
kerül sor a lomtalanításra: 2011. 
szeptember 28. – Dénesmajor, 
Gyulavári, Újvári. 2011. októ-
ber 5. – Galbácskert, Krinolin-
kert, Kastélykert, Magyarváros, 
Kisváros. 2011. október 12. – 
Máriafalva, Szentpálfalva, Ajtós-
falva. 2011. október 19. – Török-
zug, Németváros, Újgyula. 2011. 
október 26. – Nagyrománváros, 
Újváros.

Az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően, városrészenként – a 
postaládában elhelyezett érte-

sítésben – is tájékoztatjuk a la-
kosságot a lomtalanítás pontos 
időpontjáról, ebben  gyakorlati 
segítséget is adunk, hogy mely 
hulladékfajtákkal mi a teendő.

Fontos információ, hogy az 
akció ideje alatt a Hulladékát-
rakó állomáson díjmentesen 
átvesszük a lakosság által ki-
szállított lomot. Ezúton is kérjük 
a város lakosságát, hogy ne 
tegyék ki a ház elé, az alábbi-
akban felsorolt hulladékokat, 
mert nem szállítjuk el: szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken el-
helyezhető papír-, műanyag-, 
italos karton-, alumínium italos 
doboz és üveghulladék, építési 
törmelék (elhelyezhető a Hulla-
dékátrakó állomáson), zöldhul-
ladék (elhelyezhető a zöldkuká-
ba és a Komposztálótelepen), 
vegyes háztartási hulladék (a 
rendszeres hulladékszállítás 
során elvisszük).
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Indul a lomtalanítás!
DÍJMENTESEN SZÁLLÍTJUK FELESLEGESSÉ VÁLT TÁRGYAIT

Gyűjtőpontok a városban
VÁLTOZÁSOK A LOMTALANÍTÁS TERÉN 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-ös 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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Mint már a Gyu-
lai Hírújság előző 
számában jeleztük, 
ebben az évben vál-
tozik sütőolaj és a 

sütőzsiradék begyűjtése. Ezt 
nem a ház elé kell kitenni a 
lomtalanítás alkalmával, hanem 
a BIOFILTER Zrt. munkatársai a 
város 3 gyűjtőpontján átveszik 
azt a lakosságtól. Ezen vál-
toztatásra azért volt szükség, 
mert a lakók hiába tették ki a 
használt sütőolajat a ház elé, 
illetéktelenek összegyűjtötték, 
és a környezetet szennyezve ki 
tudja mire használták fel. Így a 
szelektív hulladékgyűjtés célját 
sem tudtuk elérni, miszerint 
kerüljön újrahasznosításra ezen 
hulladék is. 

Ehhez az akcióhoz társul 
a FE-GROUP INVEST Zrt. is az 
elektromos- és elektronikai 
hulladékok, valamint a száraz-
elem gyűjtésével. Tehát ezen 
két cég 2011. október 8-án 
(szombaton) 9.00 és 14.00 óra 

között várja a lakosságot a 
következőkben felsorolt gyűj-
tőpontokon: Nagypiac parkoló 
(Október 6. tér), Kispiac parkoló 
(Törökzug - szolgáltató sor), Pa-
radicsomi városrész-Rulikowski 
u. 17. előtti parkoló.

A gyűjtőpontokon az alábbi 
hulladékok adhatók le: Elektro-
mos és elektronikai hulladékok 
(pl.: televízió, dvd, hifi, hűtőgép, 
mosógép, porszívó, vasaló, 
elektromos tűzhely, rezsó, mik-
rohullámú sütő, páraelszívó, 
számítógép, telefon, légkondi-
cionáló, barkácsgépek, szivaty-
tyú, világítótestek, fénycsövek, 
stb.), valamint  a szárazelem. 

Használt étolajok és sütőzsi-
radékok (Javasoljuk, hogy ezen 
hulladékokat öntse műanyag 
tárolóedénybe pl.: pet palack, 
azt zárja le és így adja le a gyűj-
tőponton.) Társaságunk ezen a 
napon nemcsak a Hulladékátra-
kó állomáson, hanem a gyűjtő-
pontokon is átveszi a lakosság 
által kiszállított gumiabroncsot.
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