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• Botrányos beázás 

Csaba népe a negyediken 
A csütörtöki csendes, 

a földeknek áldott eső 
riadalmat okozott a sze-
gedi Csaba utcában. Fél-
tik a gyermekeket, ne-
hogy áramütés érje őket. 
A hűtőszekrény és min-
den elektromos szerken-
tyű kapcsolója kihúzva, 
s azt is megtudom, hogy 
az egyik harmadik eme-
leti lakásban a néhány 
hete leragasztott padló-
szőnyeg (60 ezer forint 
feletti az ára) melegszik, 
félő, hogy kigyullad. A 
lakás , a l épcsőház , a 
tömbház... 

' A lakók eddig, a honvédsé-
gen kívül, minden elképzelhető 
segítségforrást megkerestek. A 
tűzoltóknak például saját hasz-
nálatra sincs elegendő ponyvá-
juk... A Csaba utcaiak, ezen or-
szág állampolgárai, jogosan te-
szik fel a kérdést: vészhelyzet-
ben vajon miért nem vehető 
igénybe a honvédség segítsé-
ge? A beázás a többgyermekes 
csa ládok számára ugyanis 
vészhelyzetet jelent. Van, aki 
már a múlt szombattól, de a 
legtöbben, le a harmadik és 
második emeletig most, csütör-
töktói szenvednek az égi „ál-
dástól". A két lépcsőházban az 
1980-as beköltözéskor (az át-
adás éve) 27 gyermek élt, most 
24-en vannak a fiatalkorúak. 

A két lépcsőház közös kép-
viselője Nacsa Ferenc és Hor-
váth József. Ott jártamkor ez 
utóbbi munkában volt, (gy Na-
csa Ferenc részletezi helyze-
tüket: 

- Felmérésem szerint a 30 
családból 4 lKV-bérlő, a többi 
megvásárolta a lakást. Kilen-
cen a Garanciánál , hatan az 
AB-nál, hárman a Hungáriánál 
biztosí tot tak. Megtörténhet , 
hogy valamelyik lakó máshol 
kötött biztosítást. Lakásvásár-
láskor kötelező volt a biztosí-
tás, van azonban olyan lakónk, 
akit sajnálatosan, díj nem fize-

tés miatt, töröltek a biztosí-
tottak listájáról. 

Nacsa Ferenc ta lpraese t t 
ember. Végigjárt, kiszámított 
szinte minden lehetőséget. így 
szavai százszázalékosan jel-
lemzik azt a bűvös kört, amibe 
a lakók kerültek: 

- A három biztosítótársasá-
got a Garancia koordinálja a 
mi esetünkben. Tűzoltómunká-
ra, mármint a gyors javításra 
nem találtam kivitelezőt. A to-
vábbi károk elkerülésére az 
lKV-t tartom a legjobb megol-
dásnak. Kivitelezői a legmeg-
bízhatóbbak, műszaki felsze-
reltségük és anyagi hátterük 
megfelelő biztosítékot jelent 
számunkra. A műszaki osztály 
vezetője intézkedett, s két nap 
alatt megkaptuk a költségve-
tést. Személyesen arra törek-
szem, hogy a kivitelező leg-
alább tízéves garanciát vállal-
jon a tetőjavításra. A valami-
kori kivitelező és jómagam is 
80 százalékos kárt mértem fel. 
A Garancia Biztosító ügyinté-
zője a benyújtott költségvetést 
nem tudja elfogadni, csak úgy, 
ha a saját véleménye és az IKV 
felmérése közötti különbözetet 
a lakók vállalják. 

S Nacsa Ferenc szerint a la-
kók nem tudják fedezni ezt a 
különbözetet. A sokgyermekes 
családok anyagilag nincsenek 
ebben a helyzetben. A toldoz-
gatás-foltozgatás viszont nem 
jelent hosszú távú megoldást a 
tető javítására. Bármely kivite-
lező csak akkor garantálja a 
munkálatot, ha az egész 445 
négyzetméter felületet felbont-
ja, és teljes mértékben újrafedi. 

Amíg nincs elfogadott költ-
ségvetés, a biztosító nem nyújt 
előleget. 

A patthelyzetet a gyors ön-
kormányzati segítség oldhatná 
fel. A biztosítással nem rendel-
kező lakók - rádióhírek alap-
ján - benyújtották segélyigé-
nyüket. Talán, gyors ügyinté-
zés esetén, itt megtörhető a bű-
vös kör. 

Pataki Sándor 

Fotó: Schmidt Andrea 

• Lakossági fórumra hivták 
össze az érintetteket csütörtök 
délután, a Fő fasori Altalános 
Iskolába. Amint az negyedórán 
belül kiderült, szinte kizárólag 
azok jöttek el, akik továbbra is 
tiltakoznak a „kisajátítás" el-
len. Az időnként igen heves 
megbeszélésből persze az is ki-
világlott, hogy szó sincsen erő-
szakról, a tömbfel tárás csak 
akkor valósulhat meg, ha kivé-
tel nélkül minden telektulajdo-
nos átengedi telke végéből azt 
a bizonyos hat méternyi terü-
letet. 

A Küküllői és a Radnóti ut-
ca között húzódna a megnyi-
tandó sáv, amelynek vonalán 
(egy új utcában) épülhetnének 
a házak . Az ér in te t t te lkek 
használa tá t j e l en leg építési 
korlátozás szabályozza. Egy 

Másodszor is: nem! 
Az újszegcdiek továbbra sem engednek - nemhogy a 

negyvennyolcból, de még a hatból sem... Hat méternyi te-
lekrészről kellene lemondania mintegy negyven tulajdo-
nodnak ahhoz, hogy a tömbbelső megnyitásával új építési 
telkeket alakítsanak ki. 

telek - egy épület; ha tehát va-
laki a telke végében új házikót 
szeretne emelni (például a gye-
reke inek) most nem tehet i . 
Épí thetne viszont akkor, ha 
megnyílna a tervezett utca, s 
telkéből levágnák a hat mé-
teres darabot. 

Az é rdeke l l en t é t ek igen 
erősnek bizonyultak csütörtök 
délután. Voltak, akik egyene-

sen megélhetésüket tenék füg-
gővé a hat méteres földdarab-
tól (bár ebben lehetett némi 
túlzás), mások szerint viszont 
előnyös lenne az utcanyitás. 

Többen szóvá tették, hogy 
minek kellett most újra zaklat-
ni az itt lakókat, amikor három 
éve már elvetették egyszer ezt 
a tervet. Stifán Sándor, a vá-
rosrendezési iroda helyettes 

vezetője válaszképpen elmond-
ta, hogy a terület önkormány-
zati képviselője javaslatára ké-
szült a mostani rendezési terv; 
a képviselő úr szerint valós 
igény mutatkozott arra, hogy új 
épftési telkeket alakítsanak ki 
(Csillag János betegsége miatt 
nem tudott megjelenni a fóru-
mon). 

Az érintettek tehát változat-
lanul érzékenyek, s nem adják 
földjüket, amit viszont a jelen 
korlátozások miatt nem hasz-
nálhatnak szabadon. Érdekes 
ellentmondás, hogy éppen ak-
kor építhetnének telkükre, ha 
l e m o n d a n á n a k arról a hat 
méterről - erre viszont nem 
hajlandók. 

A rendezési tervről a köz-
gyűlés dönt majd. 

N y . P . 

Akar biztos 
fedelet? 

VÁSÁROLJON 

TATAI CSEREPET! 
A Tatai Cserépipari Vállalat kínálja 
hagyományos tetőfedő termékeit 
az építkezőknek. 

Termékeink: 
környezetbarátok, 
egyszerű kivltelezésűek. 

Ha olcsón akar építkezni, tólünk vásároljon! 
Cím: 2890 Tata, Faller Jenő u. 9. 
Tel.: 34/382-088 

Víz, gáz, 
villany: 
lezárva? 
Film-
és hang föl-
vétel tilos! 
Házak 
bénulás 
előtt 

Az „északiakat" nemcsak a 
városon végigsöprő vihar té-
pázta meg az utóbbi időben 
Egy - magát érthető okokból a 
nyilvánosság előtt megnevezni 
nem kívánó - szövetkezeti tag 
a Csongrádi sugárút végén, az 
elszigetelés előtt álló tízemele-
tesek egyikében lakik. Beszél-
getésünkre vaskos iratcsomót 
szed össze. 

Már a jegyző-
könyv is gyanús 

Elmondja, hogy több éves 
gyakorlat az Északi Lakásfenn-
tartó Szövetkezet közgyűlésein 
a „belépő cédula" kitöltése. Er-
re nevet, lakcímet kell fölírni, 
valamint azt, hogy az illető mi-
lyen tárgyban kíván fölszólal-
ni. „Ez arra is jó, hogy bele-
fojtsák a szót abba, aki valami 
kellemetlent kívánna mondani" 
- mond ja a sok közgyűlés t 
megjárt lakó. 

Emellett a közgyűléseken 
tilos videokamerát, vagy mag-
netofont bevinni és működtet-
ni; beszélgetőtársam szerint 
nyilvánvalóan azért, hogy az 
ott elhangzottakat később ne 
lehessen számonkérni. Hozzá-
teszi még, hogy többen is gya-
nakvással tekintenek a közgyű-
lésekről utólag kiadott jegyző-
könyvekre. „Nem bízunk meg 
azokban sem, akik ezeket elké-
szítik!" 

„Számla? 
Keresse ki maga!" 

Akármint is forgatják, se-
hogy sem értik a költségelszá-
molás bizonyos tételeit: kiadá-
sok, bevételek és tartozások 
százezres összegei röpködnek 
ide-oda anélkül, hogy a szövet-
kezeti tag (a vezetőség mun-
káltatója!) tudná, miről is van 
szó. 

Az egyik épület közös kép-
viselője kérte, bocsássák ren-
de lkezésére a ház részle tes 
közüzemi számláit . Egyszer 
azt a választ kapta, hogy nin-
csenek épü le tek re bonto t t 
s zámlák , másszor meg azt , 
hogy ha akarja, keresse ki ma-
ga az irattárból! A közös kép-
viselő — amint az várható volt 
- elállt eredeti szándékától... 

Az ultimátumként is értékel-
hető legutóbbi vezetőségi levél 

(a közüzemi díjfizetés megta-
gadásáról) még azt is kilátásba 
helyezi, hogy az érintett épüle-
tekben leállítja a karbantartási 
és javítási munkákat, „bele-
értve a felvonókat is", csak az 
elemi kár elhárítását végzi el. 

Kollektív büntetés minden-
kinek — a nem fizető kisebbség 
miatt. 

A közgyűlés 
lesöpörte... 

Legutóbb idén ápri l isban 
hívták össze a közgyűlést, ahol 
előterjesztették a közös költsé-
gek megemelésére tett javas-
latot. Az összegyűltek viszont 
lesöpörték az asztalról a terve-
zetet, mert túlzott mértékűnek, 
sőt: elviselhetetlennek tartották 
az új díjakat. 

Hasonlóképpen vélekedett a 
szövetkezet gazdálkodását el-
lenőrző felügyelő bizottság is, 
amely - a korábbi évek fejbó-
lintó stílusától eltérően - most 
nemet mondott a tervezetre, és 
átdolgozásra visszautalta a szö-
vetkezet vezetőinek. 

Csak egy példa a közös 
költségek emelkedési ütemére 
(az egyik válságos helyzetbe 
került tízemeletesben): tavaly 
június előtt 1018, utána 1300 
volt a befizetendő díj, '93. áp-
rilisában ezt 2500-ra emelték, 
most pedig már 4055 forintot 
kérnek tőlük. A lakók érzé-
kenysége érthetőnek látszik... 

Havi négy és tél 
A cím ezer forintban érten-

dő: az Északi Lakásszövetke-
zet egyes tízemeletes épületei-

ben ennyire rúg az egy lakásra 
jutó közös szövetkezeti költség 
összege. Legalábbis a legutóbb 
előterjesztett változat szerint -
ezt azonban a szövetkezeti ta-
gok közgyűlése nem fogadta 
el. 

Dr. Csorna Lajos, a lakás-
szövetkezet elnöke arra a jog-
szabályra hivatkozik, amely le-
hetővé teszi, hogy a közüzemi 
díjak fizetését áthárítsák a szö-
vetkezet tagjaira, vagyis a la-
kókra . Meg jegyz i továbbá , 
hogy törvénysértőnek tartja a 
közgyűlési határozatot, s annak 
megsemmisítését a bíróságtól 
reméli. 

- A közgyűlésen megjelent 
kétszáz ember „döntött" a két-
ezer hétszáz szövetkezeti tag 
helyett! - mondta az elnök. -
Nem engedtek szóhoz jutni , 
így nem mondhattam el, hogy 
a tagoktól beszedett pénz 85 
százaléka közüzemi díjra megy 
el! Víz-, áram-, csatorna-, sze-
métszállítási díjat mindenkép-
pen fizetni kell. Egy év alatt a 
villany 3.50-ről 5.30-ra, a víz 
25-ról 34-re, a szemétszállítás 
21-ről 29 forintra emelkedett. 
Ezt tudomásul kell venni, erről 
nem lehet szavazni, vagy ez 
ügyben egyezkedni. Nevetsé-
ges, hogy a szükséges 47 szá-
zalékos emeléssel szemben „30 
százalékot tartanak elfogadha-
tónak." Ez nem alku kérdése. 

Utoljára tavaly májusban ál-
lapították meg a közös költsé-
gek mértékét. Dr. Csorna Lajos 
szerint az újabb emelés elke-
rülhetetlen. Az elnök arról tájé-
koztatott, hogy a havonta szük-
séges, mintegy 4 millió forin-
tos bevétel helyett csak 2 mil-
lióval gazdálkodhat. így aztán 

nem tudja kifizetni a víz- és fú-
tésdíjat. A vízművek és a Sze-
táv már be is perelte a lakás-
szövetkezetet, együttesen úgy 
tízmillió forintot (meg a kama-
tokat) követelnek az Északitól. 

- Nem tudok mást tenni , 
minthogy más épületek fölújí-
tási alapjából fedezem a fize-
tést megtagadó házak tartozá-
sát. Eddig a négyemeletes há-
zak tartották el a sokkal több 
pénzt igénylő tízemeleteseket. 
Ennek véget kellett vetni, ezért 
határoztuk el magunkat a költ-
ségemelésre. Tizenegy tízeme-
letes ház lakóit igen érzéke-
nyen érinti a drágulás. Ha vi-
szont továbbra sem fizetnek, a 
szövetkezet megtagadja a leg-
nagyobb összegekkel tartozó 
épületek szolgáltatási számlái-
nak k iegyen l í t ésé t . Hogy a 
szolgáltatók erre miképpen fe-
lelnek, nem tudhatom... Most 
ott tartunk, hogy a szövetkeze-
tet perlik több, mint tízmillió 
for in t ra . A kárunk - mind-
annyiunk kára! - már eddig is 
óriási, s ha továbbra sem tér-
nek jobb belátásra, csak növe-
kedni fog. Csak a nagyságren-
dek érzékeltetése végett: az el-
ső félév kamatköltsége eléri az 
5,7 millió forintot! Az pedig, 
hogy t i los lenne v ideózn i , 
egyenesen hazugság. Öt éve 
minden közgyűlésünkről vi-
deó- és magnetofonfölvétel t 
készítünk, bárki nézheti, hall-
gathatja, s összevetheti a jegy-
zőkönyvekkel. Ugyancsak nem 
igaz, hogy titkoljuk a számlá-
kat. Bárki előtt nyitva az aj-
tónk: eddig legalább ötven szö-
vetkezeti tag nézte át elszámo-
lásainkat anélkül, hogy szám-
szaki hibát találtak volna! 

A szövetkezet elnökével az 
ellenőrző bizottság vezetőjé-
nek jelenlétében beszélgettünk. 
Ő azonban a június 26-ára kiírt 
újabb közgyűlésig nem kívánt 
nyi la tkozni , mert a b izot t ság 
még nem ért a v izsgá la t 
végére. Annyi bizonyos, hogy 
t é t e lenkén t nézik át a 
módosított elszámolási javas-
latot, s csak a valóban indokolt 
mér tékű k ö l t s é g e m e l é s h e z 
járulnak hozzá. 

N y i l a s P á t e i 
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