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Jól jár az ügyfél 

Vesz, elad, ajánl, előkészít 
az ingatlanközvetítő 

Az elmúlt hónapokban az újonnan épülő tanácsi a jánla tok összegyűjtésével, 
egymás után lát tak napvi- bérlakások csere cél jára feldolgozásával, a legmegfe-
lágot azok a kormány- és meghatározott hányadával , lelőbb vevő kiválasztásával, 
miniszteri rendeletek, me- és az ezek felhasználásával 

ingatlanok adásvétele és cse-
réje, értékesítés céljára, va-
lamint bizományi szerződés 
a lapján. Részt vesz az in-

lyek a lakások, telkek, in- nyert lakásokkal - a lakás- ^ ^ m u n S h o f tórtózik^az 
gatlanok használatát, vásár- ügyi hatóság által meghata- I Z k X v é k l e é ? 
lasat, szabalyoztak a mai rozott i rányelveknek megfe-
követelményeknek megfele- lelően. A bérlakások kiutalá-
lően. Ezekkel kapcsolatosan sa természetesen Ilyen ese-
jelent meg decemberben az tekben is a lakásügyi ható-
építésügyi és városfejleszté- s á g feladata. A tanácsi bér- gafianokkal kapcsolatos ha-
si miniszter rendelete arról, l á k á s o k t ^ e t i jogáról való tósági el járásokban, beszer-

S S f e ^ d f r i r S y t lemondással kapcsolatos ügyletekre vonatkozó 
gatlanközvetítő részlegei a ügyek elintézése szintén az okiratokat, megköti a szer-
szorosan vett ingatlanközve- IKV ingatlanközvetítő rész- ződéseket és gondoskodik a 
títés, és az ingatlanok for- jegének feladata. Foglalko- tu la jdonjog telekkönyvi be-

zik az elmondottakon kívül jegyzéséről, 
az állampolgárok értékesí- Az Ingatlankezelő Válla-
tésre kerülő beépítetlen la- lat ingatlanközvetítő részie-
ké- és üdülőtelkeinek, laká- gének ú j feladatköre remél-
sainak és üdülőinek értéke- hetőleg jelentősen megrövi-

galmi ér tékének megállapí-
tása mellett más feladato-
kat is el lá thatnak ezekkel 
összefüggésben. Az ú j lehe-
tőségek természetesen é r in -
tik a szegedi IKV-t is, ezért 
a városi tanács végrehaj tó 
bizottsága úgy döntött, hogy sítésével, illetve ennek elő- díti az ügyek intézésének 
1972. január 1-ével vissza- készítésével: a földterület idejét, egyúttal pedig ellen-

felosztásával, az eladási á r őrzést gyakorol az ingatlan-
kiszámításával, az eladás forgalom és az árak a laku-
meghirdetésével, az érdeklő- lása felet t is, t ehá t meggá-
dők tájékoztatásával, az á r - to l ja a spekulációt. 

menő hatállyal kibővíti az 
ingatlanközvetítő részleg te-
vékenységi körét. 

Az IKV ingatlanközvetítő 
részlegének m u n k á j a ezen-
túl ki ter jed a telek- és la-
kásgazdálkodási feladatok 
előkészítésére: a telekgazdál-
kodással kapcsolatban vá-
sárolhat állami és nem álla-
mi tu la jdonban álló — épít-
kezésre szolgáló — telkeket, 
ilyenek kialakítására a lkal-
mas más földterületeket , s a 
megvásárolt ingatlanok ér -
tékesítését előkészítheti. El-
vál la lhat ja állami tu la jdon-
ban levő házingatlanok ér-
tékesítését: megállapítva, 
hogy melyek alkalmasak ér-
tékesítésre a jogszabályok 
szerint, beszerzi az elidege-
nítéshez szükségei engedé-
lyeket, hozzájárulásokat. In-
tézi a minőségi lakáscseré-
ket, mégpedig oly módon, 
hogy önállóan gazdálkodik 

muuelödésügyi 
együttműködés 

Magyarország és az NDK hangsúlyozta dr. Gosztonyi 
közoktatási kapcsolatainak János. A múlt évben Bér-
fejlesztését, bővítését í r j a l inben elkezdett és Budapes-
elő az az intézkedési terv, ten folytatott eszmecsere 
amelyet szerdán írt alá a eredményeként most már a 
Művelődésügyi Minisztéri- közös munkálkodás „felsőbb 
umban dr. Gosztonyi János osztályába" léphetünk. Dr. 
művelődésügyi miniszterhe- Siegfried Beier azt húzta 
lyettes és dr. Siegfried Beier, alá, minden lehetőséget fel-
az NDK közoktatásügyi mi- használnak arra , hogy a 

közösen kitűzött feladatokat niszterhelyettese. 
— Együttműködésünk a 

közoktatás területén húsz-
éves múl t ra tekint vissza — 

Sántító tájékoztatás 
A tájékoztatás fontossá- építési munká i ra (külső 

gának arányában — sok munkák nélkül) 1972. VI. 
tapasztalat mu ta t j a ezt — 
nő a tájékoztatás pontos 
sága is. Mi, újságírók is pótban történő 
mindent megteszünk azért, vonatkoznak, a 
hogy alaposan, pontosan 
informál juk az olvasókat. 

15. A fenti határ idők a la-
kások beköltözhető álla-

á tadására 
lakhatás t 

akadályozó hiányosságok 
sem mennyiségi, sem mi-

Persze, ehhez az kell, hogy nőségi vonatkozásban nem 
számunkra is jo 
mációkat a d j a n a k 
akiket kérdezünk. 

„Gondemeletek" címmel 
ír t c ikkünkre a CSOMIÉF 
igazgatója válaszolt. Ez a 
levél késztetett a fenti kis 
eszmefuttatásra. S csak 
most, mer t akkor még 
nem tudhat tam, hogy az 
információ nem valós. 
Közreadtuk hát a választ, 
melyben a régóta húzódó 
építkezés befejezését, a 
beköltözést az Április 4. 
ú t j a 23. számú háznál má-
jus 10-re, a 25. számúnál 
szeptember 15-re ígéri a 
Csongrád megyei Tanácsi 
Építőipari Vállalat felelős 
vezetője. Török István. 

Igen ám, de a leendő 
lakók hamarosan azzal a 
hírrel jelentkeztek szer-
kesztőségünkben, hogy az 
Ingatlankezelő Vállalat és 
a CSOMIÉP között koráb-
ban egy más ér te lmű 
megállapodás jött létre. 
Közelebbi időpontokkal. 
Az IKV igazgatójától, Kó-
szó Józseftől kér tünk tá jé -
koztatást : mi há t a reális? 

„1972. január 14-én Hód-
mezővásárhelyen egyeztet-
tük ál láspontunkat a ki-
vitelező vállalattal és meg-
állapodtunk abban, hogy a 
befejezési határidőt a kö-
vetkezők szerint a lakí t juk 

infor- merülhetnek fel. A két 
azok, épület külső munká inak 

tel jes befejezési ha tár ideje 
1972. augusztus 30. (hom-
lokzat kiképzése, udvar-
helyreállítás). Fentiek sze-
rinti ü temekre való bon-
tás tel jes egészében lehe-
tővé teszi, hogy a munkák 
Időben történő organizálá-
sa lehetséges legyen, ill. 
úgy az építőmesteri, mint 
a szak- és szerelőipari 
munkák egyidejű elvégzé:-
se akadályokba ne ütköz-
zön. Egyidejűleg tájékoz-
tatom, hogy a hátralevő 
időben fokozottabb ellen-
őrzéssel, az esetleges 
problémák gyorsított leren-
dezésével, és a tervezői 
művezetés fokozott igény-
bevételével igyekszünk a 
kivitelező m u n k á j á t előse-
gíteni." 

A levélhez csak annyi 
kommentár t fűzünk : a 
CSOMIÉP levelének 1972. 
j anuár 24. a dátuma, tehá t 
10 nappal az IKV-val tör-
tént megállapodás után 
kaptuk a jócskán eltérő 
információt. Hogyan tör-
ténhetet t , nem t u d j u k ? 
Azt sem, hogy mire jó fe-
lemás információt, sántító 
tájékoztatást adni. 

Azt viszont tudjuk, hogy 
— mire rossz. Ezért is 
tér tünk vissza ró, ha nem 

jól, eredményesen valósítsák 
meg. 

Az intézkedési terv alap-
ján a két baráti ország ille-
tékesei elsősorban politikai, 
iskolapolitikai tapasztalatai-
ka t ismertetik meg egymás-
sal, ugyanakkor tájékoztatót 
adnak a gyermek- és i f j ú -
ságvédelem fejlesztéséről. 
Mindkét fél kölcsönösen 
megemlékezik Petőfi Sándor 
születésének 150. és Heinrich 
Heine születésének 175. év-
fordulójáról . 

Az intézkedési terv előír-
ja tanulmányutak, tapaszta-
latcserék szervezését. A Sze-
gedi Tanárképző Főiskola 
például a Potsdami Pedagó-
giai Főiskolával mélyíti to-
vább baráti kapcsolatát. 

Egy évtized a természettel 
„Remetelak" — mondta a 

taxisofőr, amikor a város felé 
robogó kocsiból visszanéz-
tem a kocka alakú épületre. 
Akkor helybenhagyólag bó-
lintottam. Mert az út fo-
gyásával mind magányo-
sabbnak. elhagyatot tabbnak 
tűnt tömött-magas városi 
házsorokhoz szokott szemem-
nek. És mer t csont ja imban 
éreztem még védtelen ud-
varának minden pont ján 
keresztül-kasul száguldozó 
zabolátlan szelek hidegét. 
„Ez remetelak?" — szólalt 
aztán bennem a józan ész 
hamarosan, sorakoztatva az 
ellenérveket Mert igaz, hogy 
jócskán kívül a „városer-
dőn", de korántsem elzár-
kózva működik itt ez a 
titokzatos házikó. Ellenke-
zőleg, olyan kapcsolatai van-
nak, amelyek megteremtésé-
re legtöbbünknek nincs le-
hetősége. 

sedett és f innyás — muta t 
nevetve a hata lmas macská-
ra. Derűs lényében, udva-
rias, de közvetlen viselkedé-
sében valamiféle „remetés" 
vonást altkor sem tudnék 
felfedezni, ha körömszakad-
tóig ragaszkodnék az első 
pil lanatra találónak látszó 
hasonlathoz. De fiatal, és — 
úgy lá t tam — örökvidám 
munkatársa iban sem. Azaz, 
egyet mégis, önel lá tók. 

— Egyidejűleg négyen 
vannak szolgálatban, 24 órá-
ig. Hárman nálunk, egy le-
gény pedig az időjelzőknél. 
Nődolgozónk nincs, ezért ha 
éppen úgy adódik, magunk 
ál l í t juk eő a konyhaművé-
szet remekeit ebben a kis 
főzőfülkében. 

„Ha úgy adódik", hal. ga-
lamb, más ínyencfalat kerül 
a konyhára, egyébként ott-
honról hozzák a kosztot. 

Hiányzik 

OLIVÉR ÉS AZ 
ÍNYENCSÉG 

MEDDIG FŰI 
DÉLRŐL? A szege-

di Mete-
orológiai 

Intézet 
egyik részlegében magaslég-
köri kutatással foglalkoznak. 
Az országban még egy ilyen 
állomás van, a budapesti. 
Az obszervatórium helyettes 
vezetője Répássy Zoltán 
„ a l a p í t ó tag". Az idén tiz 
éve, hogy létrejött az állo-
más, azóta itt dolgozik. A 
„világ" másik végéről, Új-
szegedről jár ki mindennap " T ^ Z K ^ r 
nyáron robogóval, télen au- e s t ' K e l s z e r 

tóbusszal, villamossal, meg a 

innen az 
is, ami-
ben pedig 

az elképzeléseim szerinti 
remetelak bővelkedhet: a 
csend. Eszeveszetten titázik 
a regisztráló gép, működik 

sa já t lábán. 
— Ez nem változott az 

évek során. De modernebbek 
lettek a szondák, van már 
vizünk és jövőre, reméljük, 
fürdőhelyiségünk is lesz. Na, 
és kipusztultak az egerek, 
szerencsére, mert Olivér na-
gyon meghízott, elkényelme-

az URH-adó, csattog a telex, 
csöng a telefon, mikor me-
lyik, néha mind egyszerre 
Munka folyik itt, 24 órás. 
kemény, nagy gyakorlatot 
igénylő. 

— Naponta négy szondát 
küldünk fel. Kétszer szélmé-

légállapotmé-
rést végzünk. A számadato-
kat a felküldött A 22-es tí-
pusú szovjet légállapotméró 
műszer közvetíti, A tíz év 
alat t 7 ezer 564 szondát 
használtunk fel. A ballono-
kat hidrogénnel töltik, is-
meri. az nem gyerekjáték. 

Ot t já r tamkor a délben 
felengedett ballon 30 ezer 

Legfontosabb a szolgáltatások 
minőségének Javítása 
I postás szocialista brigádvezeiők tanácskozása 

A posta szocialista brigád- vezetése nagyra értékeli a vetően meghatározza — a 
vezetői szerdán a Postások 
Szakszervezetének székházá-
ban tar tot ták IV. ágazati ta-
nácskozásukat. Az értekezle-
ten részt vett és felszólalt 
Horn Dezső közlekedés- és 
postaügyi miniszterhelyettes, 
a posta vezérigazgatója, dr. 
Czerván Mártonné, a SZOT 
Elnökségének tagja. Bese-
nyei Miklós, a Postások 
Szakszervezetének főti tkára, 
Szűcs Istvánné, a KISZ KB 
t i tkára. 

A postás brigádmozgalom 
legmagasabb fórumán a szo-
cialista brigádok 200 képvi-
selője előtt elhangzott be-

brigádmo/.galom-
erőt, lehetősége-

szocialista 
ban rej lő 
get. 

Többen megállapítot ták: a 
szocialista brigádmozgalom, 

lakosság igényeinek mind 
jobb kielégítése, a szolgálta-
tások minőségének javítása. 

A beszámolók és a felszó-
lalók is szóvá tették a moz-

ki: A 23. sz. építési mun- is mi vétet tünk a pontos-
káira (külső munkák nél- ság ellen. 
kül) 1972. III. 30., a 25. sz. S. M. 

a munkaverseny nélkül már galom fogyatékosságait. Nem 
szinte lehetetlen 'enne ellát- r i tka például a brigádok la-
ni a feladatokat. A posta za, könnyen teljesíthető, 
teendői évről évre növeked- vagy csal: formális, nem 
nek. Tavaly — különböző értékelhető vállalása. Igye-
nehézségek miatt — a bevé- keznek csak a legjobbakat 
telek növekedése nem ér te tömöríteni a brigádokba, 
el a számított összeget. Á nem szívesen fogadják be a 
posta idei tervén most dol- gyengébb vagy éppen fe-
goznak. A terv 4 százalékos, gyelmezetlenebb dolgozót. 
220—230 millió forintos for- Határozatként is felfogható 
galomfejlődéssel számol. A a tanácskozáson kialakult 
tervek szerint ezer fővel bő- együttes vélemény: a gazda-

számolók szerint, a posta vül a postások létszáma. Az sági vezetők javí tsanak mód-
brigádmozgalma a legutóbbi elképzelések realizálásához szereiken, foglalkozzanak 
országos tanácskozás óta tö- rendelkezésre álló anyagi és fontosságának megfelelően, 
ret lenül fejlődött, s ma már személyi erő változatlanul él jenek együtt a brigádmoz-
2348 brigádban dolgozik a korlátozott. Az igény vi- galommal. Az önállóság és 

szont a szolgáltatások meny- az önkéntesség megsértésé-
nyisége és minősége iránt to- nek szándéka nélkül e lvár-
vább nő. Ezért a posta idei ják, hogy a szűkebb brigád-

ameíy ° t f i ^ r ^fzenkétszer p o n t o s a b b feladata _ érdekeken felül vegyék te-
nyerte el a kitüntetést. A amely egyben a szocialista kintetbe a posta összérde-
posta szakmai és társadalmi brigádok tennivalóit is a lap- keit. 

postások egyharmada, 1695 
brigád 15 310 tagja tulajdo-
nosa a megtisztelő címnek. 

966 méteres magasságig ju -
tott (maximálisan 31 ezer 
méterig mérik a légállapo-
tot). Tala jon plusz 6 fokos 
hőmérsékletet mértek, on-
nan fentről pedig mínusz 
52,9-et jelentett a műszer. 
Ket ten a morzejeleket adó 
regisztráló gép mellett dol-
goznak, 80—100 percig, vagy 
tovább, a szonda ú t j a sze-
rint . Regisztrálják, ér téke-
lik az adatokat . Áz udvar 
végében felállí tott i ránymé-
rő kocsiban pedig a ha rma-
dik, a „kocsizó" működik. 
Műszerek segítségével kö-
veti a ballont, percenként 
értékeli a szélmérés ada-
tait. Aznap déli szél fú j t , az 
egyszerű halandó szerint. 
Bizonyos magasságig a szon-
da szerint is természetesen, 
20 ezer méternél azonban 
már északkeletire fordult . 

Délután 3-ra minden ko-
szén van, megy a jelentés 
telexen Budapestre. 

— Az előjelzés tu la jdon-
képpen nem a mi munkánk, 
az időjelzők a pil lanatnyi 
időjárási állapotot rögzítik. 
Nézze meg példáid ezt a 
térképet — muta t j a az állo-
más „Zoli bácsi"-ja a szí-
nes vonalakkal telerajzolt, 
számomra mit sem mondó 
űrlapot. — Tegnap óta 5 
ezer méter fölött az eddigi-
nél hidegebb légtömegeket 
észleltünk. 

Ennyit 
mond, 

egy szó-
val sem 

többet, az időjóslás nem az 
ő feladatuk. Pedig mennyien 
vannak, akik ezt is e lvárnák 
a meteorológusoktól. 

— A tíz év alatt különle-
gesnél különlegesebb kéré-
sekkel. kérdésekkel fordul-
tak hozzánk. Megkérdezték 
például ilyenkor tél köze-
pén. hogy milyen idő vár -
ható június második felé-
ben? Vagy: valahol kitörött 
egy ablak, érdeklődtek, hogy 
volt-e akkora a szél ereje, 
hogy becsaphatta? Valaki ki-
rándulni készül, fogja a tele-
font, idecsenget a várha tó 
időjárás megtudakolásáért . 
Egyszer egy fér f ihang esede-
zett tanácsért: vajon milyen 
kabátot vigyen magával 
Olaszországba? 

Répássy Zoltán nevetve 
mondja, ennyi munkában 
töltött gyakorlata, megszer-
zett tudása a lap ján a sa já t 
családjának is csak 24 órás 
előrejelzésre vállalkozik, 
egy-egy kirándulás e lő t t 

— Számomra más előnye 
van ennek a munkának. Egy 
lépéssel közelebb vagyok a 
természethez, mint az embe-
rek többsége. Kedvenc idő-
töltéseim a munkához kap-
csolódnak. Hobbym: a csilla-
gászat és az űrkutatás , ol-
vasom a szakirodalmat. 
Ezenkívül eszperantista va-
gyok. 

Megértem: a hata lmas 
távolságok titkait egyforma 
jelekkel regisztrálják az 
egész világon. Az eszperan-
tóban pedig az azonos nyelvi 
jelek teszik lehetővé az 
egymástól távol élő embe-
rek kapcsolatát. Lassan is-
merőssé válik a vonzó, tá-
voli ismeretlenség. 

Sulyok Erzsébet 


