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Az igazgatóság napirendjén

Gyászolt a testület

Hogyan telefonáljunk?…

A testület időt nyerő döntése 
értelmében először a hatos na-
pirendi pont előadója, Szegedi 
Gyula rendszergazda kapott 
szót, aki az immáron évtizedben 
mérhető kommunikációs gond, 
nevezetesen a Hunyadi téri mun-
kaszervezet telefonközpontjának 
korszerűsítéséről adott számot. 

A lakástulajdonosok, a tag-
ság rendszeres panasza, hogy a 
fonális kapcsolat korunk techni-
kai színvonalához mérten nem 
megfelelő, másrészt a meglévő 
rendszer túlságosan is költsé-
ges.

Az ifjú szakember előterjesz-

Július 5-én, csütörtökön 16 órától igazgatóságunk – Békési 
Albert elnök vezetésével – a Hu nyadi téri székház tanácskozó 
termében tartotta soros 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 közbeszerzési pályázattal kapcsolatban döntéshozatal 

a kivitelezőről
4. Az ügyvezető igazgatói állás betöltésével kapcsolatos in-

tézkedések 
5. A szövetkezet műszaki munkáival kapcsolatos észrevételek 

alapján a műszaki dolgozók munkájának értékelése. Javaslat 
a helyzet javítására

6. Az új telefonközpont ajánlataival kapcsolatos tájékoztatás 
és döntés

7. Egyéb javaslatok

Nem tagadható, hogy a szövetkezetünk által gondnokolt 
magasházai lakástulajdonosainak körében már-már pánik-
hangulatot keltettek a hírek: az ország különböző városaiban 
több tízemeletes lakóépület vált „pokoli toronnyá”; alkalma-
sint az emberi felelőtlenség miatt emberéletet is követelve!

A budapest-páskomligeti és a debreceni katasztrófák 
kivizsgálásában részt vett Matuska Zoltán, a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megelőzési osztályvezetője 
is. Vele beszélgettünk.

Tűzvédelem

A megelőzésért valamennyien tehetünk
– Azt felelősséggel kijelent-

hetem, hogy az elsősorban a 
bulvársajtóban megjelent hírek, 
mely szerint a tízemeletes épü-
letek időzített bombák, nos, ez 
az állítás egyértelműen nem 
igaz. Az épület  valóban „pokoli 
toronnyá” válhat, ha azt az ott 
élők felelőtlen magatartásukkal 
kiváltják. A baj, vagy akár a ki-

sebb-nagyobb, az akár végzetes 
tűzeset is megelőzéssel, a tűz-
védelmi szabályok következetes 
betartásával megelőzhető.

– Kérem, vegyük sorra a meg-
előzés lehetőségeit!

– Az említett két katasztrófa 
esetében az egyik helyen az 
idős hölgy feltette főni a gázra 

tésében több mint egyharmados 
megtakarítást garantálva, a 21. 
század technológiájára épülő, 
jelentősebb beruházást nem 
igénylő, a telefonközpontost el-
lenben kiváltó rendszert ajánlott. 
A testület úgy határozott, hogy a 
július 19-ei, rendkívüli igazga-
tósági ülésén dönt a tenderről, 
amikorra a meghatározott kérdé-
sekre immáron Benedek László 
elnök-helyettes előterjesztése is 
választ ad.

Mennyiért biztosíthatunk?

Mint azt lapunk is közzé 
tette, július elsejével új ügyfél-
fogadási rendszert vezettek be. 

A munkaszervezet tapasztalatai 
azt mutatták, hogy a tagság zö-
me tudomásul vette a változást. 
Lapunk a következő számokban 
is rendszeresen közzéteszi az új 
időbeosztási rendet.

Laczó Mária főkönyvelő a 
gázártámogatás megítélésének 
újabb anomáliáiról adott számot. 
Mint azt kihangsúlyozta: a Ma-
gyar Kincstár sokszor nehezen 
értelmezhető eljárásai ellenére 
is a tetőkazános központi fűté-
ses épületek lakástulajdonosai 
érvényesíthetik az adott szociális 
kedvezményt biztosító rendelet 
által biztosított előnyeiket an-
nak ellenére, hogy az sokszor 
példátlan plusz feladatokat hárít 
a munkaszervezet dolgozóira. 
Az esetleges problémákkal a 

„kincstár” adott kirendeltségé-
hez, illetve a gázszolgáltatóhoz 
forduljanak!

Az utóbbi bő egy hónap-
ban feltűnően megszaporodott 
a különféle alkuszcégek által 
„hozott”, a lakóépületek közös, 
osztatlan részeinek biztosítására 
vonatkozó szerződések száma. 
Laczó Mária elmondta: nem 
kevés olyan szerződés van, ahol 
a lakóközösség – bizonyára nem 
ismerve az üzleti lehetőségeket 
– a közös részek biztosítását 
20–24 Ft/nm/hó áron vállalja 
fel, noha van ennél lényegesen 
olcsóbb biztosítási árajánlat is!

Az igazgatóság hét új tag 
jelentkezését fogadta el.

Folytatás a 2. oldalon

Búcsúzunk!
Mély megrendüléssel értesítjük 

a lakásszövetkezet tagságát, hogy 
Adamik Ádámné (Marika) igazgató-
sági tagunk június 27-én életének 68. 
évében elhunyt.

Egy mindenkinek segíteni akaró, 
a lakóközösségért élő, igen aktív, 
nagyon értékes barátot és munkatársat 
veszítettünk el. 

Emlékét őrzi a munkálkodása idején megszépült sok épület 
és a benne lakók.

Búcsúzik tőle a lakásszövetkezet igazgatósága, felügyelő-
bizottsága, munkaszervezete és tagsága.

Köszönjük önzetlen munkáját, nyugodjon békében.
Békési Albert elnök
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A megelőzésért valamennyien tehetünk
Csicsely János: Újabb ellenőrzéseket tartunk

ebédjét, majd elment vásárolni. 
A másik esetben a szintén idős-
korú asszony a melegítésre gázra 
tett ebédje mellett elaludt. Úgy 
hiszem, ez a két tragikus kime-
netelű eset is példázza azt a két 
oly gyakori bajforrást, aminek 
elkerülésére figyelni kell. De volt 
már számos olyan emberéletet 
is követelő tűzesetünk, amikor 
kiskorúakat felügyelet nélkül 
hagytak otthon. A gyerek már 
csak olyan: ha módja van rá, 
hát tüzeskedik. Nos: egyrészt a 
bajokozás értelmi felfogására 
még nem alkalmas gyermeket 
semmiképpen se hagyjunk fel-
ügyelet nélkül, másrészt min-
dennemű tüzet okozó eszközt, 
lehetőséget megbízható módon 
zárjunk el gyermekeink keze 
ügyéből. Bármennyire is sértő 
lehet némelyeknek, de ezt én 
továbbmondom: ugyanez vo-
natkozik azon idős emberekre is, 
akik különböző idegrendszeri és 
pszichológiai betegségeik miatt 
szigorú kontrollt igényelnek.

– Gondolom, vannak sajátsá-
gos esetek is.

– Bár a kánikula heteit éljük, 
de már most hadd hívjam fel a 
figyelmet a karácsonyfa veszé-
lyeire. Az egyik a pár nap alatt 
tűzveszélyessé kiszáradó fenyő-
fán meggyújtott csillagszóró, 
gyertya, a nem EU-szabványos 
világítófüzér akár milliókban 
mérhető lakástüzet tud okozni. 

A másik az elsősorban egyedül, 
élőkre és/vagy az idősebbekre 
jellemző ágyban dohányzás. Az 
említett eseteknél is, de minden 
lakásban kialakult tűz esetében 
nem szabad elfelejteni: a tűz 
mindig felfelé terjed.

– Rácsok és lomok...
– Nemcsak az említett két 

katasztrófahelyen, de ellenőrzé-
seink során akár városunkban is 
találkoztunk már – elsősorban a 
tízemeletes épületekben, amely-
nek sajátságos belső épületszer-
kezete szinte kínálja a különféle 
elrekesztések lehetőségét – olyan 
rácsokkal, amelyek szinte meg-
gátolják, de legalábbis jelentő-
sen késedelmeztetik az élet- és 
vagyonmentést.  Ahogyan az 
ilyen jellegű fémrendszerek 
felszerelése, úgy a közös hasz-
nálatú terekben bármiféle anyag 
elhelyezése a jogszabályok ér-
telmében tilos. Ez tűzvédelmi 
szempontból azt is jelenti, hogy 
a mentési útvonalakat, de akár 
a tűzcsap környékét szabadon 
kell hagyni. Legutóbbi ellenőr-
zésünkkor meggyőződhettünk 
arról, hogy a csabai lakásszövet-
kezet által gondnokol valameny-
nyi lépcsőházban kihelyezésre 
került a tűzvédelmi szabályzat, 
amely egyrészt a megelőzési sza-
bályokat, másrészt a baj esetén 
követendő elvárásokat is egyér-
telműen tartalmazza. Én is kérem 
a lakástulajdonosokat, hogy leg-
alább egyszer olvassák el, s nem 

utolsó sorban: próbáljanak meg 
ezen előírásoknak megfelelően 
szervezni mindennapjaikat.

– Az említett épülettüzek ese-
tében a „főbűnös” a konyhákat 
a földszinttől a tetőre kivezető 
nyílásig összekötő akna vagy 
kürtő volt.

– Mára már elmondható, hogy 
ezen házberuházások idősza-
kában az akkori kormányzat 
mintegy meghamisította az épü-
letekre vonatkozó tűzbiztonsági 
szabályzatokat. Hosszú lenne 
mindezt részletezni. Legyen 
elég, hogy az alumíniumból 
készült (olvadáspont: 658 °C) 
kürtőt farostlemezzel (gyulladási 
hőmérséklet kb. 300 °C) burkol-
ták. Az alu-kürtőben az évek 
során zsíralapú éghető anyag és a 
belé keveredő megannyi növényi 
szál („pormacska”) halmozódott 
fel, amely ha begyullad, szinte 
másodpercek alatt végigég, a 
lángot (ennek hőmérséklete 
elérheti akár a 850 °C-t is!) a 
felsőbb szinteken, a konyha 
kigyújtására bizony alkalmas 
módon, kifújja! Nos, az utóbbi 
hetekben-hónapokban számos 
cég keresi meg a lakástulajdo-
nosokat hatékony megelőzést 
ajánlva. Én azt javasolom, hogy 
a szerződés-aláírás előtt saját 
érdekükben tájékozódjanak, akár 
bennünket hívjanak fel.

* * *
Csicsely János százados, a Bé-

késcsabai Hivatásos Tűzoltóság 

tűzmegelőzési osztályának veze-
tője lapunk kérdéseire elmondta: 
riasztásuk esetén számukra, a 
tűzoltóság kivezényelt egységei 
számára az elsődleges a mentési 
útvonal biztosítottsága. Ez egy-
részt az adott épület szakszerű 
megközelíthetőségét, másrészt 
a tűzoltóknak az épületen be-
lüli akadálytalan közlekedését 
jelenti.

„A hatályos rendeletek sze-
rint rendszeresen megtartjuk 
ellenőrzéseinket a Békéscsabai 
Lakásszövetkezet által felügyelt 
házakban. Az előírásokhoz mér-
ten szerencsére csak apróbb, 
hamar kijavítható eltéréseket 
tapasztalunk, amelyeket a szö-
vetkezet vezetése a megadott 
határidőn belül pótol. Gondunk a 
lakossági magatartással van, hi-
szen gyakran tapasztaljuk, hogy 
egyrészt önnön hibájukból nem 
ismerik a tűzesetkor rájuk háruló 
elemi feladatokat sem, másrészt 
a mentési útvonalak elrekeszté-
sével – s itt elsősorban a már 
említett rácsrengetegre utalok! 
– gátolják lakótársaik életének, 
vagyontárgyainak mentését, 
vagyis munkánkat” – összegzett 
Csicsely János  százados.

Mint lapunk megtudta, még 
ezen a nyáron minden olyan 
épületben, ahol úgynevezett 
füstelvezető ablakokat kialakítot-
tak, azok szakszerű működését 
próbákkal ellenőrzik.

(nemesi)

Gyászolt a testület
Folytatás az 1. oldalról

A „Vektor” nyert!

Mint arról korábbi számaink-
ban olvasóinkat tudósítottuk, 
jelenleg három épületegység is 
részesült a Panel-Plusz támoga-
tásában. A kivitelezésre ismere-
tesen, közbeszerzési pályázatot 
kellett kiírnia lakásszövetkeze-
tünknek.

A Wlassics st. 9-11. és 12-14. 
számú épületek külső hőszigete-
lésének, továbbá a Bartók B. út 
67-69. számú tízemeletes kazán-

rekonstrukciójának kivitelezé-
sére elsősorban a legkedvezőbb 
árajánlat okán a Vektor Kft.-t 
tartotta alkalmasnak.

Igazgató-kinevezés: 
a döntés elnapolva

Az igazgatóság tagjai több 
mint egy órát szántak az ügyve-
zető igazgatói álláshely betöltése 
pályázatának 2. fordulójára beér-
kezett két kandidálás elemzésére, 
s mi több: a helyzetelemzésre.

Ugyanis a második fordulót is 

eredménytelennek minősítette az 
igazgatóság.

Abban döntött a grémium: 
további pályázatot nem ír ki, a 
döntést elnapolták. A testület jú-
lius 19-én (lapzártánk után jóval 
– a szerk.) rendkívüli ülést tart, 
amelyen várhatóan megnyugtató 
határozat is születik az új ügyve-
zető igazgató személyéről is.

* * *
A hatórás igazgatósági ülés 

Adamik Ádámné sz. Falvi Mária 
emlékére egyperces néma ke-
gyelettel ért véget. Fejes Mihály 

igazgatósági tag égő gyertyát 
helyezett el Marika megszokott 
helyén az asztalon. A testület 
tagjai egyperces néma vigyázzál-
lással fejezték ki kegyeletüket a 
váratlanul elhunyt munkatársuk 
emlékére.

A másnapi, 15 órakor kezdő-
dött, a Felsővégi temetőben meg-
tartott temetésen szövetkezetünk 
teljes vezetői testülete, továbbá 
a „Lakásszövetkezeti Híradó” 
felelős szerkesztője részt vett és 
képviselte tagságunkat.     

N. L.
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A Békés Megyei Cégbíróság elfogadta lakásszövetkezetünk 
alapszabályának a március 27-ei küldöttgyűlésen elfogadott vál-
toztatásait, amelyeket az alábbiakban közlünk.

Az alapszabály EGYÉB TEVÉKENYSÉG címszó alatti tevé-
kenységi körök kiegészülnek:

70.12 Ingatlanforgalmazás 
70.31 Ingatlanügynöki tevékenység

Az alapszabály a 4.1 Közgyűlés, részközgyűlés  „A közgyűlés, 
részközgyűlés eljárási szabályai” címszó alatti harmadik bekezdés 
helyébe az alábbi bekezdés lép: 

A közgyűlést (részközgyűlést) – annak időpontját legalább tizenöt 
nappal megelőzően – a napirend megjelölésével írásban kell össze-
hívni, és ezzel egyidejűleg a meghívó egy példányát a részközgyűlési 
körzethez tartozó minden lépcsőházban jól látható helyen ki kell 
függeszteni.

Az alapszabály 4.1 Közgyűlés, részközgyűlés „Kivételt képez” 
címszó alatti a) pont helyébe az alábbi mondat kerül: 

a., az Alapszabály elfogadásához a közgyűlésen résztvevő tagok 
szavazatának kétharmados többsége szükséges,

Az alapszabály 4.2 Küldöttgyűlés „A küldöttek jogai és köte-
lességei:” címszó alatti d., ponttól kezdődő felsorolás az alábbiak 
szerint változik:

d) a szövetkezeti tulajdonú helyiségek állagmegóvásának figye-
lése, a szükséges javíttatások igénylése

e) az alapszabály a „8. Tulajdoni és használati viszonyok” című 
fejezetben felsorolt szövetkezeti tulajdonú helyiségek, épületrészek, 
épületgépészeti elemek állagának, működésképességének figyelése 
a szükséges javítások igénylése. Az SzMSz-ben meghatározott ér-
tékhatáron belüli javításhoz, karbantartáshoz szükséges anyagok 
beszerezhetősége.

f) a munkalapok, számlák tartalom szerinti ellenőrzése, az elszá-
molhatóság leigazolása

g) a részközgyűlési körzet gazdálkodásával kapcsolatos nyil-
vántartásokba betekinthet. A szövetkezet apparátusától a körzetére 
vonatkozóan jogi, pénzügyi, műszaki, tagnyilvántartási informá-
ciókat kérhet.

h) a szövetkezet Igazgatóságától, ügyvezetésétől származó írás- és 
szóbeli információk átadása a lakók részére

i) szakhatósági ellenőrzéseken való részvétel:
tűzvédelmi
biztonságtechnikai
j) a részközgyűlési határozatok végrehajtásában való aktív köz-

reműködés,
k) az őt megválasztó lakóközösség érdekképviseletének ellátá-

sa,
l) a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó feladatok eredményes 

elvégzésében tevékeny közreműködés,
m) a küldöttgyűlésen a határozathozatalban részvétel 
n) a részközgyűlés jóváhagyásával tiszteletdíjban részesülhet. A 

tiszteletdíj mértékét az igazgatóság javaslata alapján a küldöttgyűlés 
évente határozza meg.

Az alapszabály 4.2 Küldöttgyűlés „A küldöttgyűlés hatásköre:” 
címszó alatti, „A küldöttgyűlés összehívására a  közgyűlés összehívá-
sánál leírtakat kell alkalmazni, az alábbi eltérésékkel: a küldöttgyűlés 
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg”,  
szövegrész után bekerül:

Az Alapszabály módosításának elfogadásához, a küldöttgyűlésen 
résztvevő tagok szavazatának kétharmados többsége szükséges

Az alapszabály 4.4. Igazgatóság: „Az Igazgatóság hatásköre és 
feladatai:” címszó alatti, „Az igazgatóság az előírt fizetési kötele-
zettség mértékét, a költségeket érintő áremelés szövetkezetre eső ará-
nyában megemelheti, eljár a fizetési kötelezettségét nem teljesítőkkel 
szemben” az alábbiak szerint: szöveg után az alábbi rész kerül:

a tag és nem tag részére előírt havi fizetési kötelezettség elmu-

lasztása esetén, postai úton felszólítja, az érintetett fizetési köte-
lezettsége maradéktalan teljesítésére - új további 8. napon belüli 
fizetési határidő tűzésével -, egyben tájékoztatja (felhívja figyelmét), 
hogy amennyiben a felszólításban foglaltak ellenére sem tesz eleget 
fizetési kötelezettségének, úgy bírósági eljárás kezdeményezésére 
kerül sor.  

A felszólításnak tartalmaznia kell, hogy a fizetési késedelem miatt 
e felszólítással megindult eljárás valamennyi költségét, készkiadását, 
illetve a mindenkori törvényben megállapított késedelmi kamatot 
is meg kell fizetni. 

A bírósági eljárás (fizetési meghagyás, polgári per) jogerőre 
emelkedését követően a tartozást, illetve az eljárással kapcsolatban 
felmerült valamennyi költséget (előző bekezdés) ha nem fizették meg, 
úgy a követelés behajtása érdekében végrehajtási eljárás kezdemé-
nyezésére kerül sor, munkabér, egyéb jövedelem, valamennyi ingó 
és ingatlantulajdonban álló dolgokra nézve, illetve meg kell fizetni 
a végrehajtási költségeket is.

Az alapszabály 6.3 A tag alapvető kötelezettségei: A lakásszö-
vetkezet köteles megtéríteni a c) pont szerinti beavatkozással okozott 
kárt, szöveg utáni mondat helyébe az alábbi szöveg kerül:

A lakás tulajdonosa a lakás tulajdonjogának megszerzését, 
illetőleg elidegenítését követő 15 napon belül köteles az igazga-
tóságnak bejelenteni:

A d) pontot követően az alábbi mondat kerül be:
A bejelentés elmulasztása esetén, az esetlegesen fennálló tartozás 

megfizetésére az utoljára bejelentett tulajdonost kell kötelezni.
Az alapszabály 7. A lakásszövetkezet gazdasági alapja: Az 

üzemelés és karbantartás költségeinek fedezete címszó ötödik be-
kezdésének első mondata helyébe az alábbi mondat kerül:

A központi fűtéssel és melegvíz-ellátással rendelkező épületek 
esetében a melegvíz lakásonként fizetendő díját a fogyasztásmérőn 
mért adatok alapján kerül megállapításra.

Az alapszabály 7. A lakásszövetkezet gazdasági alapja: A 
felújítás költségeinek fedezete első bekezdése helyébe az alábbi 
szöveg kerül:

Az épületek (közös részek) felújítási alapképzésére, költségei-
nek fedezetére a tagok által fizetendő hozzájárulás részközgyűlési 
egységenként kerül meghatározásra, amelynek legkisebb mértékét 
az igazgatóság határozza meg a lakáscélú támogatásokról rendel-
kező jogszabály által előírtak alapján, ettől magasabb mértékről a 
részközgyűlés dönthet. A szövetkezet lakóépületében lévő – nem a 
szövetkezet tulajdonát képező – üzlethelyiség, vagy más nem lakás 
céljára szolgáló helyiség tulajdonosa köteles a részközgyűlési egy-
ségre meghatározott felújítási alapképzéshez, költségekhez azonos 
mértékben hozzájárulni.

Az alapszabály egyéb rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak.

A megyei cégbíróság elfogadta az alapszabály módosításait

LAPUNK következő száma szeptemberben jelenik meg.

KIADÓKIADÓ
a Békéscsabai Lakásszövetkezet Lencsési lakótelepi, 

Fövenyes u. 17. alatti,
3000 négyzetméter területű telephelye

A telephely alkalmas:
– bérparkoló létesítésére
– és egy időben az 500 nm-es épületegyüttesben:
  ipari tevékenység végzésére;
  kereskedelmi tevékenységre;
  más karitatív, szociális feladatokra.

A bérlemény megtekinthető: munkanapokon 7.00 és 17.00 óra között 
előzetes időpont-egyeztetést követően

Érdeklődni a Békéscsabai Lakásszövetkezet elnökénél, 
a 06-30/37-05-127-es telefonszámon lehet.



– közületek és magánszemélyek részére;
– több éves szakmai múlttal 

és referenciákkal;
– egészségügyi gázmesterek irányításával;

– a legkorszerűbb 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

e-mail: roxinkft@freemail.hu

LAKÁSSZÖVETKEZETI HÍRADÓ. A Békéscsabai Lakásszövetkezet havilapja. www.bcs-lakszov.hu ● FELELÕS KIADÓ: BÉKÉSI ALBERT, a Békés-
csabai Lakásszövetkezet elnöke. ● FELELÕS SZERKESZTÕ: NEMESI LÁSZLÓ. E-mail: nlacitata@gmail.com ● A kiadó és a szerkesztõség postací-
me: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Tel.: 66/324-022, fax: 66/454-314. E-mail: lakasszovetkezet@bcs-lakszov.hu. ● FORMAKÉSZÍTÉS: KOVÁCS 
SÁNDOR. ● NYOMTATÁS: Mozi Nyomda Bt., 5600 Békéscsaba, Luther u. 5., vezetõ: GARAI GYÖRGY cégvezetõ. ● TERJESZTÉS: a lap ingyenes, 
azt a kiadó megbízásából a „Melódiák” Debreceni Iskolai Szövetség megbízottjai juttatják el a Békéscsabai Lakásszövetkezet tagjainak.

KIADÓ
a Békéscsaba, Andrássy út 75. számú épület földszintjén egy 60 nm-es üzlethelyiség 
havi 67 ezer Ft bérleti díjért. A helyiség tágas, nagy ablakos, központi fűtésű, WC-vel 
és bekötött vízzel ellátott, könnyen megközelíthető. Előtte parkolási lehetőség van.
Érdeklődni Csicsely Andrásnál a 66/454-314-es, illetve a ház közös képviselőjénél, 
Mazán Piroskánál a 06-30/37-29-122-es telefonszámon lehet.

Új ügyfélfogadási rend
Érvényes 2007. július 1-jétől 

Hétfő  8.00 – 12.00
Kedd 12.30 – 16.00
Szerda  8.00 – 12.00
Csütörtök 12.30 – 16.00
Péntek NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!

Pénztári órák:

Hétfő  8.00 – 12.00
Kedd  12.30 – 15.30
Szerda  8.00 – 12.00
Csütörtök 12.30 – 15.30
Péntek NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!

ELADÓ INGATLANELADÓ INGATLAN

KIADÓ INGATLANOKKIADÓ INGATLANOK

 a Pásztor u. 31–33. alatti, 18 m2-es helyiség

 az Őr u. 3/E alatt
12 m2-es raktárhelyiség

 Szabolcs utcai  garázssoron garázs
Érdeklődni Csicsely Andrásnál lehet 

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

Mint arról májusi lapunk 3. oldalán beszámoltunk, számos szelek-
tív hulladékgyűjtő hely van már városunkban a lakásszövetkezetünk 
által gondnokolt épületek környékén is.

Olvasói bejelentés alapján ezek számát most gyarapítjuk: a 
Paróczai u., valamint a Wlassits st.–Petőfi u. sarkán is találhatók 
ilyen konténerek.                                                                           ■

Újabb szelektív hulladékgyűjtő szigetek

a képen is látható 
szövetkezetünk üdülő 
épülete a hozzá tarto-
zó 456 nm-es telekkel 
együtt Szanazug bel-
területén.

Érdek lődni  l e -
het  munkaidőben 
Csicsely Andrásnál 
a 66/446-628-as te-
lefonszámon, illet-
ve a csicsely@bcs-
lakszov.hu email-en.

ELADÓ


