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Hamarosan befejeződnek az Almássy Kálmánné téren lévő dísz-
kút felújítási munkái. Az ivókút ismét eredeti szépségében üzemel majd, 
minden bizonnyal a játszóteret és a labdarúgópályát használók legna-
gyobb örömére is. A felújítási munkák során a kút új burkolatot kapott, 
illetve a vezetékrendszerét is felújítottuk. A kutat a városi ivóvízhálózatról 
üzemeltetjük, tehát annak vize teljes biztonsággal fogyasztható.

A Gyulai Közüzemi Kft. Virágok Vasárnapja alkalmából meghirdetett játékán 
1 tonna Gyulai Zöldkomposztot nyert ingyenes kiszállítással: Csikós Csilla (Gyula, 
Szőlőskert u. 18.), Dömény Ferenc (Gyula, Bodza u. 17.), dr. Pappné Piti Ilona (Bé-
késcsaba, Berzsenyi u. 41/4.), Salamon S. Károlyné (Gyula, Bartók B. út 5. IV/14.), 
Sárosi Dóri (Gyula, Délibáb u. 6.),  A nyerteseket levélben is értesítjük. Köszönjük, 
hogy ellátogattak standunkhoz és velünk játszottak! Gratulálunk nyereményükhöz.

Társaságunk kizárólag automatikus mérőállás-bejelentésére 
fenntartott, éjjel-nappal ingyenesen hívható zöld számot vezetett be. 
A kapcsolást követően a számlája jobb felső sarkában található part-
nerkód beütése után megadható a mérőállás. Természetesen tovább-
ra is lehetőség van arra, hogy mérőállását – egyszerűen és gyorsan 
– honlapunkon keresztül (www.gyulaikozuzem.hu) bejelentse.

Gyulán 2002-
ben kezdődött meg 
a szelektív hulla-
dékgyűjtést, ennek 

egyik eleme a biohulladék-
gyűjtés. Különböző – összeté-
telre vonatkozó – vizsgálatok 
alapján megállapítható volt, 
hogy a háztartási hulladékok-
nak mintegy 50%-a szerves 
hulladék, ez azt jelenti, hogy 
a biohulladékok képezik a 
legnagyobb csoportot az 
újrahasznosítható anyagok 
közül. Ezért komposztálóte-
lep épült városunkban, hogy 
ezen hulladék helyben lerak-
ható és újrahasznosítható 
legyen. A helyben begyűj-
tött biohulladékból készült 
komposzt 2007-ben, Gyulai 
Zöldkomposzt néven meg-
kapta a forgalombahozatali 
engedélyt. 

A Gyulai Virágvasárnapon 
ismét népszerűsítettük ezen 
termékünket. Ingyenes áru-
mintával vártuk a kertbaráto-

kat, illetve játékra hívtuk a fel-
nőtteket és a gyerekeket. A fel-
nőttek biohulladék-gyűjtéssel 
kapcsolatos totót tölthettek ki, 
a helyes megfejtők között – a 
nagy érdeklődésre való tekin-
tettel – 5x1 tonna komposztot 
sorsoltunk ki, ingyenes ház-
hozszállítással. 

A gyerekeket is játékra hív-
tuk, amely által megtanul-
hatták a helyes szelektálást. 
Az ügyes kis környezetvédők 
szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos mesekönyvet, ki-
festőt, matricás albumot kap-
tak ajándékba, és ezeken kívül 
is rengeteg apró meglepetés-
sel kedveskedtünk nekik. A 
legnépszerűbb a „zöldhulla-
dékos” lufink volt, amelyből 
kollégáink több száz darabot 
fújtak fel – egy kompresszor 
segítségével – a gyermekek 
és a játékos kedvű felnőttek 
számára.  A standunk népsze-
rűségét mutatja, hogy egész 
nap „zöldellt a város a lufiktól”.                
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Népszerű a gyulai komposzt
INGYENES ÁRUMINTÁVAL VÁRTUK A KERTBARÁTOKAT

Májusi zöldkomposzt akció
TERMÉSZETES TALAJERŐ VIRÁGÁGYÁSAINKNAK

M e g é r k e z e t t 
a tavasz, kertünk-
nek, virágainknak 
szüksége van a táp-

anyag-utánpótlásra, ezért itt a 
remek alkalom, hogy kipróbál-
ják a kiváló minőségű, rostált 
Gyulai Zöldkomposztot, mely 
alkalmas kertészeti- és szán-
tóföldi termesztéshez, gye-
pesítéshez, dísznövényekhez, 
díszfák-, díszcserjék-, szőlő te-
lepítéséhez, a talaj kondicioná-
lására. Bővebb információért 
– elérhetőségeink valamelyi-
kén – keressék Ügyfélszolgá-
latunkat, vagy tekintsék meg 
honlapunkat. (Tel.: 06-66/362-
377, E-mail: ugyfelszolgalat@

gyulaikozuzem.hu, Honlap: 
www.gyulaikozuzem.hu) Ára: 
2.500 Ft/tonna+áfa. Ügyfélszol-
gálatunkon lehetőség van a 
szállítás megrendelésére is.

AKCIÓ! A zöldhulladék szál-
lítást rendszeresen igénybe-
vevő lakossági ügyfeleink – 
2011. május 2–31-ig – 0,1 tonna 
(kb. egy „zöldkukányi” mennyi-
ség) komposztot ingyenesen 
igényelhetnek Ügyfélszolgála-
tunknál, melyet a Komposztá-
lótelepen lehet átvenni (Gyula, 
Eleki út). Az akció ideje alatt 
ezen ügyfeleink – az ingyenes 
mennyiségen felül – 50%-kal 
olcsóbban,  1250 Ft/tonna+áfa 
áron vásárolhatnak komposztot. 

A Gyulai Közüzemi Kft. híroldalát Kaczkó Zita szerkesztette és írta. Kedves Olvasóink, 
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. 

INGYENESEN HÍVHATÓ VÍZMÉRŐÁLLÁS-BEJELENTŐ VONAL

06/80 922-035
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