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A szökőkutak üzemrendje

Konyhai biohulladék

ELLENŐRIZZÜK A HÁZTARTÁSI HULLADÉKGYŰJTŐT

A zöldkuk ák ba
gyűjthetjük a kertben- és a konyhában
keletkező biológiailag
lebomló hulladékokat. Tapasztalatunk szerint sokan
csak a kertben keletkező zöldhulladékot rakják zöldkukájukba, a
konyhában keletkezőket pedig a
háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényükbe teszik, ami nagyon
helytelen gyakorlat. Amennyiben
kollégáink a kuka ürítése során
ezt tapasztalják, figyelmeztetik az
ingatlan tulajdonosát és a következő ilyen alkalommal, nem ürítik
ki a hulladékgyűjtő edényt. Kérjük
tehát, hogy a konyhában keletkező
biológiailag lebomló hulladékokat
is gyűjtsék külön, és helyezzék
azokat a zöldhulladék gyűjtő edényükbe. Célszerű a konyhában - a
keletkezés helyéhez közel - gyűjteni,
lehetőleg zárható fedelű kukában,
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melyet ajánlatos 2-3 naponta a
zöldhulladék gyűjtő edénybe kiüríteni. Amennyiben a kukát műanyag
zacskóval béleltük, csak a zacskó
tartalmát borítsuk a zöldkukába, a
zacskót viszont a háztartási hulladék
gyűjtő edénybe dobjuk.
A konyhában és a háztartásban keletkező szerves hulladékok:
zöldségtisztítási hulladék (répa-,
zöldség-, krumpli-, hagyma- és
minden egyéb zöldségmaradék,
romlott zöldségek) gyümölcsmaradékok (alma-, banán-, narancs-,
barack-, körte-, szőlő-, dinnye- és
minden egyéb gyümölcsmaradék,
romlott gyümölcsök), ételmaradék,
összetört tojáshéj , kávézacc, papírból készült elhasznált kávéfilter,
kifőzött teafilter, kenyérmaradékok, növényevő kisállatok ürüléke
forgácsalommal együtt , elszáradt
virágcsokor, elvirágzott- vagy elszáradt szobanövények.
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DÍJMENTES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK.
66/521-215-ös telefonszámon vagy a kaczko.zita@gyulaikozuzem.hu e-mail címen.

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.
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Társaságunk Vízszolgáltatási csoportja a Gábor Áron utcában hibaelhárítást
végzett. Az ivóvízvezeték és a csapadékvíz-elvezető csatorna szintben találkozott,
és a szintbeli találkozás kiváltásához beépített vascső elkorrodált és kilyukadt. A
munkák végzése során, a vezetékszakaszon lévő vas anyagú szerelvényeket és a
régi horganyzott csöves bekötéseket kicseréltük korszerű PVC, illetve KPE csövekre, idomokra. Ezzel korrózióból adódó meghibásodások lehetőségét kizártuk.
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fotó: gyulai közüzemi kft.
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ban üzemeljenek a szökőkutak.
Miért ne fürödjünk a szökőkutakban? Mivel a szökőkutak vízfelszíne nyitott, ezért a vízbe jelentős
mennyiségű szennyezőanyag (pl.
madárürülék) kerülhet. A víz minőségének, a látvány fenntartásának
érdekében, különböző vegyszereket vagyunk kénytelenek alkalmazni. Ezen vegyszerek kis koncentrációban vannak jelen, az egészségre
ugyan ártalmatlanok, de egyéni
érzékenység függvényében esetleges bőrirritációt okozhatnak. A
medencék vízmélysége sem fürdésre lett kialakítva, így az abban
való „pancsolás” komoly balesetforrás lehet. Ezért kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a medencékben
ne fürödjenek, inkább a látványt
élvezzék. Népszerű látványelem a
vízkapu, azonban a fúvókákhoz való„benyúlkálás”miatt sok esetben a
fúvókák elmozdulnak, a vízív nem
ér át a szemközti medencébe, és a
fúvóka össze-vissza szórja a vizet.
Kollégáinknak szinte minden nap
állítania kell a fúvókákat, ezért kérjük, hogy ne nyúljanak a vízkapuk
fúvókáihoz, és gyermekeiknek
se engedjék meg, hogy azokkal
játszanak.

A Szennyvíztisztító telepen lévő biológiai tisztítási technológia alapvető feltétele a megfelelő mennyiségű oxigén bevitele a szennyvízbe. Ezen oxigént lézerlyuggatású gumimembránokkal biztosítjuk. A membránok bizonyos idő elteltével elvesztik
rugalmasságukat, emiatt több elektromos energiát kell használnunk a megfelelő
oxigénszint tartásához. A telepen 4 levegőztető medence található, egy medence
membráncseréjének költsége kb. 2 millió Ft, melyeket 10-12 évente kell elvégezni.
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fotó: gyulai közüzemi kft.

Az Európai Uniós
forrásból megvalósult
szökőkutak, a Kossuth
téren (körszökőkút,
cascade medence, vízkapu) és a történelmi belvárosban
(az Ügyészség épülete előtti, a
Harruckern téren lévők és a Bodoki
szökőkút) üzemelnek. Egyedi megoldású - a Kapus-híd két oldalán - az
Élővíz-csatornán működő és annak
vizét felhasználó szökőkútrendszer.
A Törökzugi lakótelepen szintén
üzemel egy szökőkút. A szökőkutak
üde színfoltjai a városnak, nagy
élményt jelentenek a lakosság és
a városunkba látogató vendégek
számára is.
A szökőkutak előre megállapított program szerint üzemelnek
(az üzemrend megtalálható honlapunkon www.gyulaikozuzem.
hu), azonban az időjárás, illetve az
esetleges városi programok miatt
ez az üzemrend kézi vezérléssel
módosítható. Például rossz idő
esetén a csökkentett üzemmód
költségmegtakarítást eredményez,
viszont egy-egy nagyobb városi
rendezvény sok vendéget vonz
Gyulára, ekkor viszont a városkép
miatt fontos, hogy emelt mód-
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fotó: gyulai közüzemi kft.

MIÉRT NE FÜRÖDJÜNK A SZÖKŐKUTAKBAN

Komposztálótelepünkön gore-tex lamináttal takart, irányított levegőztető
rendszerrel ellátott eljárással komposztáljuk a városban begyűjtött biohulladékot,
utóérlelés után az elkészült komposztot Gyulai Zöldkomposzt néven 2500 Ft/
tonna+ÁFA áron értékesítjük. Bővebb információért keressék Ügyfélszolgálatunkat
(Gyula, Szt. László u. 16. Tel.: 66/362-377), vagy tekintsék meg honlapunkat (www.
gyulaikozuzem.hu). Ügyfélszolgálatunkon lehetőség van a szállítás megrendelésére is.
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