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• (Folytatás az I. oldalról) 
Dr. Csorna Lajos elnök 

ugyanis nem jutott tovább a 
bejáratnál: már ott körülfogták 
a fölháborodott emberek, s -
amint az elnök utólag elmond-
ta - még veréssel is megfenye-
gették. Talán nem is akart a 
pódiumra állni, s erre megvolt 
minden oka. A levezető elnök-
séggel valaki által megbízott 
„egyszerű lakó" ugyanis mind-
járt az első percekben azt je-
lentette be, hogy az egész köz-
gyűlés előre érvénytelen, sőt: 
törvénytelen. (Akkor pedig 
ugyebár az elnök jelenléte is 
fölösleges, hiszen legföljebb 
lakossági fórumnak tekinthető 
az összejövetel...) 

Az elnök 
távozott 

A zseniálisan időzftett köz-
lemény alapja egy - jogerőre 
még nem emelkedett - bírósági 
végzés volt, amely éppen egy 
nappal a szombati közgyűlés 
előtt látott napvilágot. A 
Csongrád megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság ugyanis - dr. 
Csorna Lajos elnök kezdemé-
nyezésére - nemcsak a legu-
tóbbi, április 17-én megtartott 
közgyűlés határozatait minő-
sítette törvénytelennek, hanem 
a szombatra meghirdetetett 
rendkívüli közgyűlést is. A 
határozatképességhez ugyanis 
a tagság felének meg kellett 
volna jelennie (be sem fértek 
volna a terembe, ehhez lega-
lábbis a Szeged-stadiont kellett 
volna kibérelni). A megköze-
lítőleg háromezer szövetkezeti 
tagból csak mintegy ötszázan 
jöttek el, úgyhogy határozatké-
pességről szó sem lehetett. 

A minden lakóhoz kikézbe-
sltett meghívón ugyan az állt, 
hogy - határozatképtelenség 
esetén - félórás várakozás után 
már határozatképesnek tekint-
hető a társaság. A bíróság ép-
pen ezt a kitételt húzta mostát. 
A közgyűlést nyolc napon be-

ö l é g egy telefon 
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rádiótelefon-készülék számos komforttal kényezteti használóját és megkíméli a 

felesleges, időt rabló utazásoktól, ügyintézésektől. Most ráadásul még ahhoz sem kell egy 

lapodtat sem mozdulni, hogy rádiótelefonhoz jusson valaki. 
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miközben Ön kipróbálhatja a készülékeket. S ha valamelyik megnyeri az Ön tetszését, a 

kiválasztott rádiótelefont ezután házhoz is viszi, és néhány perc alatt a minimális, de 

szükséges formaságokat is elintézi. 
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fizetési tételek ismertetésére a 
tagság minden alkalommal in-
dulatos fölhördüléssel vála-
szolt. És nem azért, mert mél-
tánytalanul alacsonynak talál-
ták volna a béreket...) 

Vádzuhatag 
Ezután a szövetkezeti veze-

tés és gazdálkodás kínpadra 
vonása következett . A több 
órás vádesőből csak a legsú-
lyosabbak: a felújítási alapot (a 
korábbi állításokkal ellentét-
ben) igenis közüzemi díjfize-
tésre használták (ha ez igaz, 
akkor törvénysérést követtek 
el!); az OTP-számlán tartott 18 
millió forintból 12 milliót egy 
takarékszövetkezethez utaltak, 
kockára téve ezzel a pénzt; el-
mulasztották az épületek nagy 
részének minimális fölújítását 
is; pökhendi hangon beszélnek 
az emberekkel; egyáltalán: „a 
farok csóválja a kutyát", aho-
gyan egy hozzászóló fogalma-
zott. 

A 22-os 
csapdája 

Dr. Györké Zoltán az ápri-
lisban megál lapí to t t közös 

költségek fizetésére kérte a ta-
gokat. Véleménye szerint rá 
kell kényszeríteni az elnöksé-
get arra, hogy a mintegy 400 
aláírással támogatott napirend 
szerint tartsa meg a nyolc na-
pon belül összehívandó, követ-
kező közgyűlést. Mert a mosta-
ni helyzet „a 22-es csapdája": a 
közgyűléseken azt tárgyalják, 
ami az előzetes napirendben 
szerepel; a napirendet viszont 
az elnökség állítja össze... Az 
viszont nem ad módot sem a 
mostani vezetők eltávolítására, 
vagy fizetésük csökkentésére, 
sem a szövetkeze tből való 
k iszakadásra . Márpedig 
mindezekre tömeges igény 
mutatkozik... 

Az aláírásgyűjtéssel meg-
erősített napirendi pontok a 
köve tkezők: / . személyi és 
szervezeti kérdések; 2. alap-
szabálymódosltás; 3. a szö-
vetkezeti gazdálkodást öt évre 
visszamenőleg ellenőrző 
könyvvizsgálat elrendelése: 4. 
az 1993-as költségvetési terv 
megtárgyalása; 5. egyebek. 

Folytatás tehát nyolc napon 
belül... 

Nyilas Péter 

Kgy felháborodott lakó. (Fotó: 

lül meg kell ismételni, s akkor 
- a résztvevők számától füg-
getlenül - már jogukban áll 
határozatokat is hozni. 

Dr. Csorna Lajos - miután 
elmondta véleményét a sajtó 
munkatársainak - több munka-
társával együtt nem tartotta 
fontosnak a szövetkezeti tagok 
között maradni. 

„Saját 
törvényeink 
szerint" 

Aztán a kezdeti botrány hul-
lámai lassacskán elcsitultak. 

Hárs László) 

Dr. Györké Zoltán felügyelő 
bizottsági tag, valamint a lakók 
közül kiváló, vezetői adottságú 
emberek (Szemők Árpád ön-
kéntes levezető elnök, és dr. 
Ganyecz Mihály ügyvéd) igye-
keztek demokratikus mederben 
tartani az eseményeket. 

Szemők Árpád arra figyel-
meztette a jelenlévőket, hogy 
maradjanak a napirendnél, és -
bírósági ítélet ide vagy oda -
„saját törvényeik szerint", ige-
nis tartsák meg a közgyűlést. 

Dr. Kovács Gábor közgaz-
dász, a felügyelő bizottság el-
nöke ezután mondta el beszá-
molóját a szövetkezet gazdál-

• Az előre semmissé tett közgyűlés előtt meg-
kérdeztük dr. Csorna Lajost, az Északi Lakásszö-
vetkezet elnökét: mivel magyarázza a szövetkezet 
vezetői ellen irányuló tömeges fölháborodást? 

- A felügyelő bizottság április 17-ei felelőtlen 
bejelentésével, amellyel megakadályozták a 
költségvetés elfogadását. Be fogom bizonyítani, 
hogy a felügyelő bizottság egész évben semmiféle 
kifogást nem emelt gazdálkodsáunk ellen, s mind-
össze néhány órát töltöttek egy egész esztendei 
munka áttekintésével. Ezenfelül: a közüzemi díjak 
emelkedéséért, a lakók által okozott károkért (itt a 
vfz- és áramlopásokra, rongálásokra gondolok), a 
fizetési morál föllazulásáért nem én vagyok a fele-
lős, ezt meg kellene végre érteni! 

• Miért érvénytelen a mára összehívott köz-
gyűlés? 
- A bíróság csak egyszeri alkalomra engedé-

lyezte a félórás várakozási idő utáni határozatké-
pességet. Ezt az engedélyét most visszavonta. 

• Dr. Csorna Lajos: 

„Felelőtlen kijelentések..." 
• A mostani helyzet nem keletkezhetett egyik 
napról a másikra. Nem tudták megállítani ezt 
a folyamatot? 
- Két éve igazgatósági ülésen jeleztük a ne-

hézségeket, de a körülmények folyamatosan rom-
lottak. Az idén január I -tői háromszorosára emelt 
felújítási alapképzés is óriási teher, ehhez jön még 
10 milliós kintlévőségünk, amelyet 700 perrel 
próbálunk visszaszerezni. Mindez rendkívüli 
módon nehezíti a helyzetünket. 

A rádió munkatársának kérdésre dr. Csorna La-
jos cáfolta a szövetkezeti pénzen szerzett balatoni 
villáról és egyebekről szóló mendemondákat. 

Ny. P. 

• Viharos közgyűlés az Északiban 

„Farok csóválta kutya" 
kodásáról . Számadatokkal 
részletesen indokolt előadásá-
ban kifejette, hogy a szövetke-
zet jelenlegi helyzetének kiala-
kulásában nagy szerepet ját-
szottak az üzemeltetési költsé-
gek (közüzemi díjak) nagyará-
nyú emelkedése, a lakosság fi-
zetőképességének csökkenése, 
nemkülönben a szövetkezet 
gazdálkodásának hibái. 

Az új, átdolgozott költség-
vetésről szólva dr. Kovács Gá-
bor 34,4 százalékos emelést lá-
tott indokoltnak, és sokallta az 
ál talános köl tségeket , azon 
belül is a bérköltségeket, ame-
lyek 1992-höz képest mitegy 
50 százalékos emelkedést mu-
tatnak. 

„Közkívánatra" fölolvasta a 
szövetkezet vezetőinek tavalyi 
bérnövekedését: kiderült, hogy 
egyes alkalmazottak fizetését 
egy év alatt kétszer is meg-
emelték, s akad köztük olyan, 
akinek bére év végére meghá-
romszorozódott. (Az egyes 


