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Folytatás a 2. oldalon

Ezúton értesítem, hogy a Békéscsabai Lakásszövetkezet 
Igazgatósága 28/2007. (III. 01.) ig. sz.  határozata alapján 

március hó 27-én (kedd) 17 órára 
küldöttgyűlést hív össze.

A küldöttgyűlés helye:  Party étterem 
(Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) 

Javasolt napirendi pontok:

1. A Békéscsabai Lakásszövetkezet Igazgatóságának beszá-
molója 

1.1. Az igazgatóság beszámolója a 2006. évi tevékenységéről
1.2. Az igazgatóság beszámolója a Békéscsabai Lakásszövet-

kezet 2006. évi gazdálkodásáról 
 Előadó: Békési Albert elnök

2. A Békéscsabai Lakásszövetkezet Felügyelőbizottságának 
beszámolója 

2.1. A felügyelőbizottság beszámolója a 2006. évi tevékenysé-
géről

2.2. Jelentés a Békéscsabai Lakásszövetkezet 2006. évi gazdál-
kodásáról

2.3. Javaslat az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak 
2007. évi tiszteletdíjára

 Előadó: Ancsinné Such Éva FB-elnök

3. Az igazgatóság javaslata a Békéscsabai Lakásszövetkezet 
2007. évi gazdálkodási tervére

3.1. Javaslat a szövetkezeti általános költség felosztásának 
mértékére

3.2. Javaslat a küldöttek javadalmazásának emelésére
 Előadó: Békési Albert elnök

4. Javaslat az eredménytartalék felhasználására
 Előadó: Békési Albert elnök

5. Alapszabály-módosítási javaslat megvitatása, döntéshoza-
tal

 Előadó: Békési Albert elnök

6. Javaslat gazdasági társaság létrehozására 
 Előadó: Békési Albert elnök

7. Küldöttek jubileumi javadalmazása

Megvendégelés 

Békéscsaba, 2007. március 1.

Békési Albert s. k.
elnök

Meghívó 

TÁJÉKOZTATJUK olvasóinkat, hogy márciustól 
lapunkat egységesen a „Meló-Diák” Debreceni Iskolai Szövet-
kezet megbízottai juttatják el postaládájukba. 

A terjesztéssel kapcsolatos esetleges gondjaikat munkaidő-
ben a 66/324-022-es telefonszámot felhívva, illetve bármikor 
a lakasszovetkezet@bcs-lakszov.htu e-mail-címre üzenetet 
hagyva (a pontos helyet, a problémát leírva, a bejelentő nevét 
és címét megadva) jelezzék.

A mintegy négy és fél órás 
tanácskozás – amelyen részt 
vettek a felügyelőbizottság tag-
jai is Ancsin né Such Éva elnök 
vezetésével – a március 27-ei 
küldöttgyűlés előtti utolsó alka-
lom volt arra, hogy az igazgatóság 
egyeztesse véleményét és kiala-
kíthassa közös álláspontját. A leg-
több esetben érvek és ellenérvek 
pergőtüzében formálódott meg 
az adott dokumentum, amelyeket 
aztán a küldöttek ítélnek meg a 
küldöttgyűlésen.

Alapítvány és pályázat

Harmados Attila ügyvezető 
igazgató – beszámolva a lejárt 
idejű határozatokról –  többek 
között el mondta: a „Segítség a 
díjhátralékosoknak” Közhasznú 
Alapítvány kuratóriuma február 
16-án meg tartotta alakuló ülé-
sét, amelyen Vágvölgyi Gábort 
választotta elnökének. Azt is 
megtudhattuk, hogy a szociálisan 
rászorult lakásszövetkezeti és 
társasházi tömblakásokban élő, 
együttműködő családoknak az 

Az igazgatóság napirendjén

Szigorodó feltételek 
mellett működ(het)ünk
Március 1-jén, csütörtökön 15 órától igazgatóságunk 

– Békési Albert elnök vezetésével – a Hu nyadi téri székház 
tanácskozó termében tartotta soros, a felügyelőbizottsággal 
közös ülését az alábbi napirend szerint:

1. Az előző igazgatósági ülés óta végzett munkáról és a 
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló

2. Tagfelvételi kérelmek elbírálása
3. A szövetkezet 2007. évi gazdálkodási tervjavaslatának 

megvitatása, elfogadása
4. A küldöttgyűlési anyag megvitatása, jóváhagyása
5. Tájékoztató az ASZ módosítással kapcsolatos intézke-

désekről
6. Egyéb javaslatok

alapító okiratban megfogalma-
zott feltételekkel gyorsan segítő, 
támogatást nyújtó alapítványunk 
számlájára már további befize-
tések is történt; több helyről je-
lezték támogatási szándékukat. 
Az alapítvány alapító okiratának 
szövegét hamarosan honlapunkon 
olvashatják.

A minap jött a hír, hogy a 
Wlassich st. 12-14. számú épület 
felújítási pályázatát is befogadták, 
vagy is jóváhagyták; az arra kért 
6,5 millió forintot az ún. Panel-
program pályázatának keretében  
biztosítják. Mint arról korábban 
már tudósítottuk olvasóinkat, 
még két épületegység nyújtotta be 
pályázatát. Ezek „befogadása” (a 
meglehetősen bonyolult eljárást 
nevezik így) is már megtörtént.

Nem először hangsúlyozzuk a 
több választási cikluson átívelő, 
a hazai, mind inkább lepusztuló 
„pa nelállomány” rehabilitációját 
szolgáló kormányzati lehetőség 
fontosságát. Ez úton is felhívjuk 
a küldöttek/közös képviselők 
figyelmét az elsősorban a Gaz-

A TARTALOMBÓL:

SZEMÉT A SZEMÉT?
(2-3. old.)

A VIRÁGOS VÁROSÉRT
(3. old.)

SZELEKTÍV 
„SZIGETEK”

(4. old.)
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Folytatás az 1. oldalról

Szigorodó feltételek mellett működ(het)ünk
dasági Minisztérium honlapján 
megjelenő  felhívásokra. Lakás-
szövetkezetünk munkaszervezete 
a részvételt és a költségvállalást 
kimondó rész közgyűlési határozat 
után értelemszerűen felvállalja 
a már-már kiismerhetetlenségig 
túlbo nyolított lebonyolítás(!) meg-
szervezését, elvégzését, nyomon 
követését.

Az igazgatóság márciusi ülésén 
két tagfelvételi kérelmet hagyott 
jóvá.

Miből és hogyan 
gazdálkodjunk?

„Aki nem zárkózik el teljesen 
napjaink társadalmi változásaitól, 
annak számolnia kell a nap mint 
nap változó társadalmi, gazdasági 
környezetünk kihívásaival” – ál-
lapította meg Békési Albert elnök 
a szövetkezet jövőjét alapvetően 
meghatározó, az idei esztendőre 
vonatkozó gazdálkodási terv elő-
terjesztésének bevezetésekor. El-
nökünk leszögezte: a lakásszövet-
kezetnek bizony nem volt kedvező 
az elmúlt időszak törvényalkotási 
légköre sem, amikor számos, előre 
nem prognosztizált új szabály zót 
léptettek életbe; az energiahordo-
zók fogyasztói árát drasztikusan 
emelték meg; az energiaár-kom-
penzációs rendszert a lakásszö-
vetkezetekre túlbonyolítottan vál-
toztatták meg; az inflációs ráta is 
meghaladta a prognosztizáltat. 

Mindezeket a 2006-os év ter-
vezésekor nem lehetett előre látni. 

Így annak is örülhetünk, hogy 
egyál talán a tavalyi küldöttgyűlés 
határozatainak megfelelően –  leg-
inkább kínkeserves munkával, de 
mindenkor a törvényes lehetőségek 
mezsgyéjén belül maradva – mű-
ködhetett lakásszövetkezetünk és 
tarthattuk be az elvárt, az előírt 
költségvetési határértékeket.

Harmados Attila elmondta: a 
SZÁK változtatására (szövetkezeti 
általános költség) több variációt is 
kidolgozott a munkaszervezet. A 
küldöttgyűlés hivatott eldönteni, 
hogy melyiket választja.

Vágvölgyiné Tölgyesi Ibolya 
igazgatósági tag kihangsúlyozta: a 
pontos és felelősségteljes gazdálko-
dásunk ellenére is mára abba a 
helyzetbe sodródott lakásszövet-
kezetünk, hogy a március 27-ei 
kül döttgyűlésen vagy a mostani 
100 forintos emelést hagyják jóvá a 
küldöttek, vagy felvállalják annak 
feleősségét, hogy a lakásszövetke-
zet működőképességének biztosí-
tására a következő küldöttgyűlésen 
már akár 500 forintos emelésre 
adják igenlő szavazatukat!

Csakis a törvények szerint!

Az igazgatóság tagjai ezen az 
ülésen még egyszer, utoljára, a kül-
döttgyűlés elfogadott napirendi ja-
vaslatainak sorrendjében végigvet-
ték az előterjesztéseket, s azokon 
apróbb, leggyakrabban stiliszti kai 
finomításokat tettek. Elsősorban a 
pénzügyi-gazdálkodási előterjesz-
tések kapcsán Ancsinné Such Éva, 
a felügyelőbizottság elnöke és az 
ülésen részt vett FEB-tagok közül 

számosan, jobbító véleményüket 
is kifejtették.

Laczó Mária főkönyvelő-asz-
szony egy igen fontos dologra hívta 
fel a figyelmet. Ennek értelmében 
a küldöttgyűlés elé is terjesztett 
gazdasági-pénzügyi táblázatok 
sorai annak teljességében nem 
hasonlítha tóak össze a 2005. évi-
vel, vagy az azt megelőző kimu-
tatásokéval. Ennek oka az – mint 
azt Laczó Mária kihangsúlyozta 
–, hogy az általa vezetett munka-
szervezet szigorúan és követke-
zetesen a számviteli törvény és a 
csatlakozó, hatályos jogszabályok 
előírásainak megfelelően végzi a 
könyve lést, készíti el a szükséges 
kimutatásokat, táblázatokat.

Az utolsó, az „Egyebek” na-
pirendjében szó volt az egyik, a 
lakásszövetkezet tulajdonában lévő 
Szabolcs utcai garázs felújításának 
lehetőségeiről amelyről döntést is 
hozott az igazgatóság. Erről külön 
írásban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Az igazgatóság korábbi döntése 
szerint minden, fél millió forintot 
meghaladó összegű felújítás, kar-
bantartás – a hatályos belső sza-
bályzatnak megfelelően – csakis 
az igazgatóság jóváhagyásával 
történhet meg. Ezzel a testület a 
lakástulajdonosok érdekeit védi, 
hiszen ko rábban nem egy vissza-
élés történt.

Most a Lencsési út 81-83. számú 
ház tetőszigetelésének beruházását, 
illetve az Andrássy út 75. számú 
épület belső festését hagyta jóvá 
igazgatóságunk.

(nemesi)

Szemét a szemét?
A hulladék megítélése az 

utóbbi évtizedekben szinte alig 
változott. Az emberek tudatában 
a mai napig sem jelent meg a 
felelősség-tudat, a keletkezett 
„szemetet” alanyi jogon kíván-
ják eltüntettetni. A hulladékok 
utóélete megáll annál a pontnál, 
mikor a kukába kerül, szinte 
senki nem foglalkozik vele, mi 
lesz a további sorsa. „Vigyék 
el, a többi nem érdekel!…” elv 
alapján élünk, kicsit sem figyelve 
a keletkezett mennyiség észszerű 
csökkentésére, a hulladékkezelés 
otthoni, józan ésszel elvárható 
alap szabályaira. 

* * *
Az iszonyatos mennyiségű, s 

egyre növekvő ütemű hulladék-
képződés viszont kizárja ezt a 
szemléletet, hiszen életünk, kör-

nyezetünk számára nem mind-
egy, mi vesz körül minket. A mai, 
fokozottan energia igényes társa-
dalmunk számára sem mindegy, 
mit dobunk ki menthetetlenül, 
további felhasználását kizárva. 
Elég belegondolnunk, mekkora 
energia-bevitellel állították elő 
azt a tetemes mennyiségű termé-
ket, amit saját magunk számára 
haszontalannak ítélve dobunk a 
kukába. Ennek a bevitt energiá-
nak nagy része újra felszabadít-
ható, felhasználható lenne. 

Jelenleg Békéscsabán, az 
országos gyakorlatnak megfe-
lelően, a keletkezett hulladékot 
lerakással ártalmatlanítjuk. Ez 
az energiakészleteinkkel történő 
felelőtlen gazdálkodás, luxus 
pazarlás. Ugyan a békéscsabai 
lerakó megfelel minden, jelenleg 

előírt paraméternek, szigetelé-
se minimalizálja az esetleges 
szennyezési veszélyt, de még-
sem szünteti meg a felelősséget, 
amivel tartozunk magunknak, 
utódainknak. Kis sarkítással 
olyan ez, mintha éhező család 
mellett büszkék lennénk arra, 
hogy a feltöltött éléskamránkat 
jól leszigeteltük az egerek elleni 
védekezésben.

* * *
Ezt felismerve, s nem utolsó 

sorban az EU nyomására, szüle-
tett meg a hulladékgazdálkodási 
törvény. Sajnos betartásával, 
betartatásával vannak gondok. 
A szelleme viszont előremutató, 
alkalmazása előbb-utóbb elke-
rülhetetlen.

Ez a törvény, ami kimondja 
azt, hogy a hulladék probléma, 
megoldandó probléma. Megha-
tározóan az önkormányzat fele-

Az utóbbi hetekben – a sok 
éves tapasztalat szerint ez a 
következő időszakban nem 
csökken – mind több tömb-
lakásos épületből érkezik a 
panasz, hogy „kétes elemek” 
járkálnak ott.

Közülük többen szolgáltatá-
si ajánlattal – nem egyszer a la-
kásszövetkezetre is hivatkozva, 
előleget is kérve! – csönget be 
a lakásokba. Az sem ritka eset, 
hogy kisebb szívességet kér, 
közben a bejárati ajtó közelé-
ben esetleg elhelyezett pénztár-
cát, készpénzt eltulajdonítja, 
majd elillan a lépcsőházból.

Hadd ne részletezzük az 
eseteket!

Kérjük olvasóinkat, hogy 
saját érdekükben a korábbinál 
elővigyázatosabban, nagyobb 
körültekintéssel engedjék be 
akár a lépcsőházukba is az 
idegeneket. Ha ismeretlen 
csönget, kopogtat  – és ha 
egyedül vannak a lakásban 
– ne is nyissanak ajtót. Ha 
mégis, a vendéget egy pilla-
natra se hagyják magára, azt 
semmiképpen se eresszék be. 
Legfeljebb csak akkor, ha hitelt 
érdemlően igazolja kilétét.

Fontos tudni, hogy lakás-
szövetkezetünk soha, semmi-
lyen körülmények között, sem-
milyen munkára soha sem kér 
előleget;  megbízottai okirattal 
igazolják magukat!

Kétes esetekben azonnal 
tárcsázzák a rendőrséget és 
kérjenek segítséget.          (nl)

Vigyázzon!

A békéscsabai közgyűlés 
nemrégiben drasztikusan 
megemelte a lakossági sze-
métszállítás díját; lakásszö-
vetkezetünk vonatkozásában 
ez évi plusz 14 millió forintot 
jelent, így a végösszeg 43 
millióra emelkedik.Lakás-
szövetkezetünk vezetése a 
közelmúltban tárgyalásokat 
folytatott a Tappe Kft. vezeté-
sével, amelyen a központilag 
megállapított árhoz képest 8 
százalékos kedvezményt sike-
rült elérnie.

Hogy olvasóinknak az ún. 
szemétügyről mégis képe 
lehessen, ezért közöljük az 
alábbiakban Gyurkó Csabá-
nak, a Tappe Kft. ügyvezető 
igazgatójának megítélésünk 
szerint e témakörben kime-
rítő, alapos és felelősségteljes 
írását.



LAKÁSSZÖVETKEZETI HÍRADÓ 32007. MÁRCIUS2007. MÁRCIUS

Folytatás az 2. oldalról Szemét a szemét?lősségévé teszi a feladat megol-
dását, szinte kiemelve az egyéb 
feladatok sorából. Kimondja azt, 
hogy a hulladékkezelés kötelező 
közszolgáltatás, nem mentesül-
het alóla senki. A köz érdekében 
teljes, a település egészét érintő 
szolgáltatást kell biztosítani, 
függetlenül az egyén akaratától. 
A lakos esetleges tiltakozása sem 
gátolhatja a szolgáltatás végzé-
sét, ezért a törvény kimondja az 
önkormányzat teljes felelősségét 
állampolgárai helyett is. 

* * *
A hul ladékgazdálkodás 

jövője elengedhetetlenül a 
regionalitásban rejlik. Meg kell 
szüntetni azt a jelenlegi állapotot, 
mely szerint a települések önál-
lóan, magukra utalva kezeljék a 
kérdést. Ezt célozza az az állami 
szabályozási rendszer is, mely 
maximálisan két hulladéklerakót 
engedélyezett Békés megyében. 
Ez Békéscsaba, s Gyomaendrőd. 
2009-től a megye keletkezett 
hulladékát ezen a két lerakón kell 
ártalmatlanítani. Természetesen 
nem mindegy, hogy mennyit, s 
mennyiért.

Az, hogy mennyiért, nagyban 
függ attól, hogy mennyit. A cél 
természetesen a lehető legjob-
ban leszorítani a keletkezett 

hulladék mennyiségét. Ennek a 
szabályozása már nem tartozik 
a szolgáltató lehetőségei közé, 
ez szigorúan a lakosság szemlé-
letváltásán múlik. 

* * *
A már hivatkozott hulladék-

gazdálkodási törvény is fő szem-
pontként említi „a szennyező 
fizessen!” elvet. Ez alapján min-
denki a termelt hulladéka után 
fizetne, tehát valóban érdekelt 
lenne a hulladék csökkentésé-
ben.  

A hulladék mérése az ürítés 
során technikailag megoldható 
ugyan, de nem célszerű. Folya-
matos vitákat generálna, hiszen 
ebben az esetben a szolgáltató 
és a lakos érdeke ellentétes, a 
mért adatokat megkérdőjelez-
nék. Megoldásként a különböző 
űrméretű edények alkalmazása 
jöhet szóba.

* * *
Jelenleg heti a 120 liter űrtar-

talmú szolgáltatás a békéscsabai 
gyakorlat. Tapasztalatok alapján 
ez elég is egy átlag életvitelű 
család számára. Ellenben ennek 
az egységes űrméretnek megvan 
az a veszélye, hogy amíg fér 
bele, addig semmi nem motiválja 

az embereket a szelektivitásra. 
A félig telt kuka után is ugyan 
annyi a fizetni való, ezért semmi 
nem kényszerít arra, hogy a fel-
használható másodnyersanyagot 
külön kezeljék.

Európa más országaiban a 
következő, működő rendszert 
alkalmazzák:
 Különféle űrméretű edé-

nyek közül választhat a lakos, 
60 litertől 120 literesig, 10 lite-
renkénti fokozatokban. Ezeknek 
természetesen különböző az 
ürítési díja. Az adott család dönti 
el, mekkora edényre van szük-
sége, s ahhoz, hogy ez tényleg 
elég is legyen neki, nem dobnak 
szemétbe semmi olyan dolgot, 
amely felhasználható.

 Megvan a lehetősége 
arra, hogy térítésmentesen lead-
ja a papírt, üveget, műanyagot, 
komposztálható hulladékot, s 
tényleg csak a további haszná-
latra alkalmatlan kommunális 
hulladék marad.
 Mivel ennek az elszállí-

tása igen drága, a családok jól 
felfogott gazdasági érdeke a 
hulladék minimalizálása. 

Az összegyűjtött kommunális 
hulladék további sorsa a lera-

kással történő ártalmatlanítás, 
a jelenlegi struktúra alapján. 
Napjainkban viszont olyan tech-
nológiákat kínálnak, amellyel ez 
a hulladék is hasznosítható. A 
technológiák alapjaikban meg-
egyeznek, a természetes bomlási 
folyamatok mesterséges felgyor-
sításán alapulnak. A bomlás 
során keletkező biogázt azután 
elektromos áram előállításra 
használják. Egy hasonló rend-
szer üzemeltetésével a lerakásra 
kerülő hulladékok mennyisége 
leszorítható a jelenlegi mennyi-
ség 20%-ára.

Békéscsaba kiemelten ideális 
hely lenne egy ilyen hulladék-
feldolgozó létesítésére, működ-
tetésére, mint:

 a három, egymáshoz közel 
lévő város (Békéscsaba, Gyula, 
Békés) megtermeli a rendszer 
működtetéséhez szükséges hul-
ladékmennyiséget;

 a békéscsabai hulladéklera-
kó még évtizedekig fogadni tudja 
a hulladék-feldolgozóból kike-
rült, további energiatermelésre 
már alkalmatlan anyagot;

 a lerakó közelében lévő 
trafóállomáson keresztül értéke-
síthető a megtermelt áram;

 a lerakó jól megközelíthető, 
tehát a logisztikai tervezés egy-
szerű.                             Gy. Cs.

Lassan beköszönt a tavasz, újraéled a növény és állatvilág, és 
egyre többen töltjük szabadidőnket a természetben. Az első tavaszi 
napsugarak beragyogják a várost, de a tavasz szépségein túl láthatóvá 
válik lakókörnyezetünk árnyoldala is.

Tegyük szebbé környezetünket! Közös tavaszi nagytakarításra 
hívunk és várunk mindenkit!

Kérjük a város minden lakóját, hogy közvetlen környezetének 
rendbetételével segítse Békéscsaba tiszta városképének kialakulását! 
Kérjük Önöket, hogy az ingatlanok határvonalától 15 méteren be lül 
tegyék rendbe a környező zöldterületet, gyűjtsék össze a lombot, 
gallyakat, szemetet. A rende zett, tiszta városkép kialakítása és fenn-
tartása mindannyiunk érdeke, ezért kérjük az ingatlanok tu lajdonosait, 
bérlőit, használóit, hogy kapcsolódjanak a takarítási akcióhoz és 
lehetőség szerint saját „házuk táját” is tegyék rendezetté a valóban 
egységes tisztaság érdekében.

Várjuk azoknak a lakosoknak, lakóközösségeknek, civil szerve-
zeteknek, intézményeknek, gazdasá gi társaságoknak a jelentkezését, 
akik olyan közterület rendbetételét vállalják, ami a helyi rendelet 
alapján nem tartozik a feladataik közé. Szándékukat  március 15-ig 
jelezzék a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán a 
66/523-818-es telefonszámon.

Lomtalanítás

Március 17., szombat: Erzsébethely (Jamina) teljes területe
Március 18. vasárnap: Szarvasi - Berényi - Őszi u. által határolt 

terület (Mokry); Berényi – Békési – Bezerédj – Pulszky – Rövid u. 
által határolt terület; - Békési – Május 1. – Móricz Zs. – Vandháti 
– Kórház – Kiss. Ernő u. határolt terület

Március 24. szombat: Baross – Luther – Illésházi – Kazinczy 

Környezetünkért, egészségükért, a tiszta, virágos Békéscsabáért!
u. – Szarvasi u. határolt terület; I. ke rület Bartók Béla útig; VI. 
kerület

Március 25. vasárnap: Mezőmegyer, Fényes, Gerla; Béke ker-
tek, Oncsa kertek, Keleti kertek, Borjúréti kertek, Kastélyszőlők, 
Kenderföldek

Március 31. szombat: Belváros (Bartók – Szabadság tér – Szent 
István tér – Luther – Jókai – And rássy – Temető sor által határolt 
terület; Penza ltp., Kazinczy ltp., Millennium ltp.,  Lencsési ltp.

A megadott időpontokban a háztartásokban keletkező nem veszé-
lyes hulladékok – pl. lom, bármi lyen zsákban összegyűjtött lomb, 
zöldhulladék, kötegelt nyesedék – kerülnek elszállításra. A közte rület 
szennyezésének megelőzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot leg-
korábban a megadott idő pontok előtti napon, vagy a szállításra meg-
jelölt napon reggel 7 óráig helyezzék ki a hulladékgyűj tők mellé. 

Veszélyes hulladék begyűjtése

Március 17. szombat 8 órától 14 óráig – begyűjtőhely: Gyár u. 
2. (FECO-FERR-FÉM Bt. telephe lye)

Március 24. szombat 8 órától – 14 óráig – begyűjtőhely: Víz-
torony

Március 31. szombat 8 órától – 14 óráig – begyűjtőhely: Gőz-
malom tér

A veszélyes hulladékokat – hűtőszekrények, televíziók, monitorok, 
számítógépek, nyomtatott áram körök, elektronikai háztartási beren-
dezések, akkumulátorok, szárazelemek, fénycsövek, villanykör ték, 
autógumik – a kijelölt gyűjtőhelyeken megtalálható konténerekbe a 
megadott időpontokban in gyenesen helyezhetik el.

A takarítással kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési Osztályán a 66/523-818-es telefonszámon kérhető.
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– közületek és magánszemélyek részére;
– több éves szakmai múlttal 

és referenciákkal;
– egészségügyi gázmesterek irányításával;

– a legkorszerûbb irtószerek 
és technikák alkalmazásával

– a HACCP rendszer elõírásainak megfelelõ 
teljes ügyintézéssel 

és a dokumentáció intézésével;
– korrekt árakkal, garanciával.

ROXIN HIGIÉNIA KFT.
ROVAR- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS

Érd.: 06-62/221-471
06-30/94-53-234

ELADÓ INGATLANELADÓ INGATLAN

KIADÓ INGATLANOKKIADÓ INGATLANOK

 a Lencsési út 52–54. alatti, 18 m2-es helyiség és 
 a Pásztor u. 31–33. alatti, 18 m2-es helyiség

 az Őr u. 3/E és a Bartók B. út 33. alatt
12–12 m2-es raktárhelyiség

 Szabolcs utcai  garázssoron hosszú távra garázs kiadó
Érdeklődni Csicsely Andrásnál lehet 

a 66/446-628-as telefonon kizárólag munkaidőben.

Olvasóink kérésére azon lakossági gyűjtőszigetek helyét közöl-
jük, amelyek a lakásszövetkezet által gondnokolt épületek közel-
ségében – a Tappe Kft. kezelésében – találhatóak.

BELVÁROS: Penza ltp. (parkoló); Árpád tér–Wlassich stny. 
(parkoló); Bartók B. út 39-41.; Andrássy út (OBI előtt és a Szilvia 
Market mögött); Hunyadi tér

KAZINCZY LTP.: Millennium ltp. (parkoló); Kazinczy u. (Profi 
parkolója); Reál ábécé mögött

LENCSÉSI LTP.: Haán L. tér; Fövenyes u.; Lencsési út (a 
Fényes ábécénél és a Profi parkolójánál); Kőmíves K. u. (az utca 
végén és a Szilvia Market mögött); Pásztor u.

A felsoroltakon túl még további 33 ún. közületi gyűjtősziget is 
található városunkban, amelyek lakossági használata csak részben 
megoldható.

A használhatatlanná vált szárazelemek, kisebb (pl. mobiltelefon, 
fényképezőgép stb.) akkumulátorok begyűjtését immár számos he-
lyen (elsősorban a Reál bolthálózata, városháza, valamint több mű-
szaki bolt), erre a célra rendszeresített tároló edényzetben végzik.

Lakossági szelektív hulladékgyűjtők

A Szabolcs utcai garázssoron egy felújításra szoruló 
garázs hosszú távra kiadó. A lakásszövetkezet az ingatlan 
helyreállítását fi nanszírozó [vagy: megelőlegező] bérlőnek 
kedvezményes bérbeszámítást biztosít.
Érdeklődni Csicsely Andrásnál lehet – kizárólag munkaidőben 
– a 66/446-628-as telefonon.

GARÁZS KIADÓ!GARÁZS KIADÓ!

E-mail-címeink
Mint azt lapunk januári számában Békési Albert elnökünk meg-

ígérte, az alábbiakban közzétesszük a munkaszervezet elektronikus 
(e-mail) levélcímeinek legfontosabbjait.

Tagjaink figyelmét a következőkre mindenképpen fel kell hívnunk: 
az így eljuttatott levél nem egyértelműsíti, hogy azt a címzett azon-
nal olvassa is, hiszen azt csakis munkaidejében teheti. Az üzenetek 
esetleges torlódásakor a visszaigazolásra, -válaszra akár az üzenetet 
követő második, harmadik napon kerülhet sor. Azt is tudni kell, hogy 
az e-mail nem helyettesít(het)i a köz- vagy magánokiratot.

Központi cím: lakasszovetkezet@bcs-lakszov.hu
Harmados Attila ügyvezető igazgató harmados@bcs-lakszov.hu 
Laczó Mária főkönyvelő laczo.ma@bcs-lakszov.hu
Berényi László energetikus berenyi@bcs-lakszov.hu
Puskás Tamás műszaki ügyintéző puskas@bcs-lakszov.hu

„LAKÁSSZÖVETKEZETI HÍRADÓ” szerkesztősége, Nemesi 
László felelős szerkesztő: nlacitata@t-online.hu

Békési Albertnek, a szövetkezet elnökének, Benedek László elnök-
helyettesnek, illetve az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak 
szóló elektronikus leveleket a központi címre szíveskedjenek kül-
deni.                                                                                                 n


