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Használt étolaj-zsiradékok
Miért van szükség
az elhasznált étolajok és sütőzsiradékok gyűjtésére, és
hogyan történik a
begyűjtés? Bizonyára sokunkban felmerült már a fenti kérdés, amikor az elhasználódott
étolajunktól szerettünk volna
megszabadulni. Többszöri sütés során a magas hőmérséklet
hatására az olajban egészségre
ártalmas, rákkeltő anyagok szaporodnak fel. Ezért ugyanazt az
étolajat legfeljebb csak háromszor használhatjuk fel.
A lefolyóba öntött használt
olaj nagyon káros, a csővezetékek falára lerakódva a csatorna
dugulását okozza, és ez még
csak a kisebbik gond. Ha szemétbe öntjük, nehezen lebomló
anyagként jelenik meg a környezetben, beleszivárog a talajba,
sőt az élővizekbe is.
Társaságunk – környezetünk
védelme érdekében – lehetőséget biztosít a használt étolajok
és sütőzsiradékok szelektív

hírek

ë

gyűjtésére is. Ezen hulladékokat
a Biofilter Zrt. évente kétszer
– a tavaszi és őszi lomtalanítás
alkalmával – térítésmentesen
elszállítja.
Célszerű a használt étolajat
és sütőzsiradékot (a zsírt még
folyós állapotban) műanyag
tárolóedénybe (pl.: pet palack)
önteni és azt jól lezárni. Az
összegyűjtött sütőolajat és
zsiradékot a lakosság – a lomtalanítás időtartama alatt – a
városban kijelölt gyűjtőpontokon adhatja le. A Biofilter Zrt.
begyűjtés után újrahasznosítja
ezen anyagokat, az ebből készült termékek felhasználási
területe elsősorban a biodízel
iparág, kisebb mértékben az
aszfaltgyártás és gipszgyártás.
A lomtalanítás pontos időpontjáról, a gyűjtőpontok helyéről
– a megszokottak szerint – a
postaládában elhelyezett értesítésben, valamint a szeptember 22-én megjelenő Gyulai
Hírújságban is tájékoztatjuk a
lakosságot.

fotó: gyulai közüzemi kft.

LOMTALANÍTÁSKOR INGYENESEN LEADHATÓ
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Bizonyára sokan tapasztalták, hogy egy ideje nem működik a Kossuth téren található szökőkútrendszer vízkapuja. Sajnos a vízkapu nyomásfokozó szivattyúja meghibásodott, a szivattyú alkatrészeit külföldről
kellett beszereznünk. Kollégáink szaktudásának köszönhetően nem kellett
a szivattyút szakszervizbe küldjük, hanem sikerült azt helyben megjavítani,
így újra teljes szépségében működik Gyula ezen különleges látványossága.

Hulladékátrakakó állomás
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dékudvarban – a szárazelemet,
az elektromos és elektronikai
hulladékot (pl.: televízió, rádió,
videó, dvd, hifi, hűtőgép, mosógép, porszívó, vasaló, elektromos
tűzhely, rezsó, mikrohullámú
sütő, páraelszívó, számítógép,
monitor, nyomtató, billentyűzet,
szünetmentes tápegység, telefon, fax, fénymásoló, légkondicionáló, barkácsgépek, szivattyú,
stb.), valamint a gumiabroncsot.
Ebben az évben újdonságként kerül bevezetésre, hogy
az őszi lomtalanítás időtartama
alatt a – a fenti cikkben említett
sütőzsiradék gyűjtéséhez hasonlóan – gyűjtőpontokat alakítunk
ki a városban, és ott is leadható
lesz az elektronikai hulladék, szárazelem, akkumulátor, valamint
a gumiabroncs, természetesen
erről is tájékoztatjuk a lakosságot a Gyulai Hírújság szeptember 22-én megjelenő számában,
illetve a postaládában elhelyezett lomtalanítási értesítésben.

GYULAI KÖZÜZEMI KFT.
5700 Gyula, Szt. László u. 16.
Tel./Fax.: 06-66/362-377
E-mail: gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu
www.gyulaikozuzem.hu
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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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Szennyvízelvezetési csoportunk munkatársai a Dobozi úti VII. sz.
szennyvízátemelő felújításán dolgoztak. A korszerűsítésre azért volt szükség,
mert a szennyvízátemelőben lévő visszacsapó szelepek nem zártak megfelelően, a tolózárakat már nem lehetett működtetni, a vas nyomócsövek erősen
el voltak korrodálódva. Az üzembiztos működés érdekében ezen elemeket
kicseréltük és a régi vas nyomócső helyett rozsdamentes cső került beépítésre.

fotó: gyulai közüzemi kft.

Városunk ban a
Kígyósi úton hulladékátrakó állomás
működik, ide szállítjuk a helyben keletkező háztartási hulladékot, majd
innen kerül regionális hulladéklerakóra, azaz végleges lerakásra.
A hulladékátrakó állomáson
nemcsak a háztartási hulladékot fogadjuk, hanem például a építkezések során nagy
mennyiségben keletkező építési törmeléket, a költözések
során felgyülemlő lomot is.
Ezen hulladékok elszállítására
Társaságunk Ügyfélszolgálati
Irodájában konténer vagy tehergépkocsi rendelhető, illetve
saját járművel is kiszállítható.
Az aktuális árakról a honlapunk
(www.gyulaikozuzem.hu) díjak
menüpontban tájékozódhatnak.
Fentieken kívül a hulladékátrakó állomás nyitva tartási ideje
alatt, egész évben díjmentesen
fogadjuk – az itt működő hulla-
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fotó: gyulai közüzemi kft.

DÍJMENTESEN FOGADJUK AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT
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HULLADÉKÁTRAKÓ-ÁLLOMÁS (Kígyósi út) NYITVA-TARTÁSA. Április 1-jétől–október 31-ig: hétfő - vasárnap: 6.00–18.00 óráig, november
1-jétől–március 31-ig: hétfő – péntek: 7.00–16.00 óráig, szombat – vasárnap: 7.00–14.00 óráig. Telefonszám: 06-30/373 2313. A hulladékátrakó-állomáson leadható hulladékok aktuális jegyzékét megtalálja honlapunk
„válogasson a holnapért” menüpontjában (www.gyulaikozuzem.hu).
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