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Őszi BNV 

Újdonságok a gépkocsi-bemutatón 
Terepjáró személyautó a Szovjetunióból 

Az őszi BNV-k sorában 
soha ennyi gépkocsit, újdon-
ságot nem láthatott a nagy-
közönség, mint ezúttal a fő-
pavilonban. A lengyel POL-
MOT Vallalat a Polski Fiat 
120 és 126 típusú, már ha-
gyományosnak számító gép-
kocsijai mellett bemutatja a 
Poionez ú j gépkocsi több tí-
pusát, valamint utánfutókat, 
autóberendezéseket. A román 
Dácia gyár személygépkocsi-
jai mellett ezúttal a terep-
járó típussal is megismerked-
hetnek az érdeklődők. A 
szovjet AVTOEXPORT új-
donsága a Niva személygép-
kocsi, de ezeken kívül után-
futókat és részegységeket is 
kiállítanak. 

Érthető az érdeklődés az 
őszi BNV-n a Volgai Gépko-
csigyár VAZ—2121 (Niva) je-
lű, ú j terepjáró személygép-
kocsija iránt, hiszen a híre 
már messze megelőzte a jár-
művet. Ezt a kocsit erős mo-
torja, rugózata alkalmassá te-
szi rossz útviszonyok között 
és gyorsforgalmú utakon való 
közlekedésre is. A szép for-
má jú személygépkocsi ké-
nyelmes, utasfülkéjében öt 
személy fér el. Emellett a 
teherszállításra külön cso-
magtere van, s alkalmas 
hatszáz kilogrammos pótko-
csi vontatására is. Jó tulaj-
donságait nagyra értékelik a 
falusi orvosok, a mezőgazda-
sági dolgozók, az erdészet 
szakemberei és az olajmezők 
munkásai. Természetesen a 
turistáknak is tetszik az ú j 
Niva gépkocsi. Ezt az autót 
az idén már több nemzetkö-
zi bemutatón láthatták, s 
mindenütt sikert aratott. Áp-
rilis elején Franciaországban 
nehéz kísérletnek vetették 
alá, egy széditő emelkedők-
ben és lejtőkben, éles kanya-
rokban bővelkedő és az ,eső 
által valóságos mocsárrá vál-
toztatott szakaszokkal tarkí-
tott útvonalon. Ezt a tesztet 
kitűnően állta a négykerék-
meghajtású Niva és szépen 
demonstrálta a szovjet gép-
kocsigyártás újdonságának 
kiváló minőségét. Valószínű, 

a magyar vásárlók körében 
is keresett lesz a terepjáró 
személygépkocsi, amit előre 
jelez az a tény, hogy a leg-
nagyobb nézősereg e kocsi 
körül tolong a vásárban. 

Gépkocsikat nyugati gyá-
rak is hoztak a BNV-re. Az 
egyik legnagyobb kiállító az 
NSZK-beli BMW és a 
Daimler-Benz. Személygépko-
csikat, motorbicikliket, tűz-
oltó-berendezéseket, teher-
gépkocsikat és autóbuszokat 
mutatnak be. Hagyományos 
résztvevője az autóparádénak 
az ausztriai General Motors, 
ezúttal Cadillac, Buick, Olds 
Mobile, Chevrolet, Opel és 
Vauxhall típusú ú j gépkocsi-
jait állítja ki. A francia Peu-
geot cég mellett ott látható a 
Renault gyár néhány újdon-
sága is. A Peugeot a hagyo-
mányos 104, 305 és 504 típu-
sú személygépkocsikon kívül 
elhozta a 604-es típust is. 
Kiállít a svéd Volvo, vala-
mint a japán Kawasaki gyár 
is, ez utóbbi legújabb motor-
biciklijeit hozta el. A fiata-
lok tömege tolong ezek előtt 
a szép motorkerékpárok előtt, 
s látszik az arcukon, hogy 
szívesen meglovagolnák a 

nagy teljesítményű „bringá-
kat". A járműipari kiállítá-
son természetesen részt vesz 
az NDK négy gépkocsigyéra 
is, valamint szállítmányozási, 
hajózási és légiforgalmi vál-
lalata. 

A járműipari kiállítás pa-
vilonjában a kocsikon kívül 
igen sokoldalúan mutatkozik 
be a vízi sportot kedvelők-
nek a csónakgyártó ipar és 
a gépkocsiápoló és -karban-
tartó ipar is. Gondoltak azok-
ra is, akik nem motorizál-
ják magukat. A Csepel Mű-
vek bemutatja — nagyon 
tetszetősen — legújabb kem-
pingkerékpárjait, de széles 
skáláját találhatják az ér-
deklődők a jugoszláv, a 
szovjet és a csehszlovák kis-
motoroknak. A Győri Mű-
anyagipari Szövetkezet eve-
zős és motoros csónakokat, 
a HUNGÁRIA Műanyagfel-
dolj»ozo Szövetkezet úvegváz 
erősítésű poliészter kajakor 
kat, kenukat, túrahajókat, 
skiffeket, kielbootokat hozott 
a vásárra. A Szegedi Medi-
kémia Vegyi, Gumi- és Mű-
anyagipari Szövetkezet autó-
ápolási és autóüzemeltetési 
cikkekkel jelentkezett 

Acs S. S á n d o r fe lvé te le 

A hazánkban első izben bemutatott és nagy sikert aratott 
négykerék-meghajtású Niva szemé'ygépkocsi méltán lett a 

járműipari bemutató egyik slágere 

Lesz mit elültetnünk 
Tulajdonképpen nem nagy makat szervezünk a tiszta sét.) Akár egy-két rózsatö-

ügyről van szó. Csupán ví- és virágos Szegedért, ilyen- vet is, de földlabdás örők-
rágról. Fáról ée bokorról. Hi- kor a népfront, a Vöröske- zöldet, díszfát, díszcserjét, 
hetnénk — hihettük volna reszt, a KISZ, a tanács igyen évelőket is szakszerűen cso-
a környezetvédelem szó föl- kap csemetéket és tömegesen magolva, utánvéttel postára 
bukkanása előtt — h aszón ta- el is ültetik őket az erre adja időben az ÁFÉSZ, ha 
Jan dolgokról. De ma már vállalkozók. De ne csak ezek- a vásárló kívánja. Az üzlet-
tudjuk, hogy a szépséghez, a tői a növényektől zöldüljön kötő örömmel segítí a nép-
természet adtához is érde- Szeged — hisz a különböző front kertbarát köreit is. 
künk fűződik. A fű, fa, virág téeszek, gazdaságok ajándék- így hangzott tehát a föl-
tetszik az embernek. Nem- kosara sem lehet feneketlen, ajánlás. Reméljük, hogy a 
csak gyönyörködtet, egész hanem a kertbe, ház elé, kerítés mögött, ház előtt, ab-
életet meghatározó láncolatot erkélyre vett virágoktól, lakban, erkélyen viruló vi-
fűz maga után. Esztétikai örökzöldektől, fáktól és bok- rágok, fák, bokrok még be-
értékénél fogva kellemes köz- róktól is. Üzlet, lerakat — szédesebben hirdetik majd 
érzetet teremt, s nem tagad- vásárlási lehetőség kellene, tavasszal a város lakóinak 
ja már senki, hogy a termést jobb a meglevónel —, irtuk természetszeretetét. 

Biztonságukért 

Öregek, 
gyerekek 

a közlekedésben 
Tegnap, csütörtökön ülést 

tartott a szegedi Közlekedés-
biztonsági Tanács elnöksége. 
Meghallgatta az általános ne-
velési és propaganda-szakbi-
zottság beszámolóját az el-
múlt két évben végzett mun-
káról, majd Prágai Tibornak, 
a városi tanács elnökhelyet-
tesének. a VKBT elnökének 
vezetésével megtárgyalták az 
elnökség tagjai az 1979-es 
esztendőre kidolgozott mun-
kaprogram és költségvetés 
tervezetét. 

Nacsa László, a VKBT tit-
kára szólt az idei év soron 
következő feladataírói, az ok-
tóber 20—26-a között meg-
rendezendő öregek hete a 
közlekedésben és a Kerékpá-
rosok hete elnevezésű akció 
tennivalóiról, valamint azok-
tól a baleset-megelőzési teen-
dőkről, amelyek a tanévkez-
déskor különösen időszerűek: 
az iskoláskorú gyermekek vé-
delméről, felvilágosításáról. 

A Moszkvai Rádió 
főszerkesztője Szegeden 

L Sz. Laporonov a Délmagyarország szerkesztőségében 

Csütörtökön Szegedre lá-
togatott I. Sz. Laporonov, a 
Moszkvai Rádió külföldi adá-
sainak főszerkesztője, aki dr. 
Hárs Istvánnak, a Magyar 
Rádió elnökének meghívásá-
ra tartózkodik hazánkban. A 
szovjet vendéget fogadta dr. 
Tamasi Mihály, az MSZMP 
Csongrád megyei Bizottsága 
propaganda- és művelődés-
ügyi osztályának vezetője. 
Ezt követően a szegedi Saj-
tóházban a Csongrád megyei 
Hírlap és a Délmagyarország 
Szerkesztőségének vezetőivel 
találkozott. A többi között el-
mondotta, hogy Szeged fel-

szabadulása után, majd ké-
sőbb is járt a városban. El-
ső ízben, 1945-ben Vorosilov 
marsall kíséretében, majd 
mint a TASZSZ, a szovjet 
tájékoztatási iroda első ma-
gyarországi . tudósítójaként 
1946-ban. Jól emlékszik a 
Délmagyarországra, mint a 
felszabadult országrész egyik 
legelső napilapjára. Erről a 
magyar újságról adott első-
ként hírt szerkesztőségének. 
Később Dunai legendák cím-
mel írt könyvében is meg-
emlékezett Szegedről és na-
pilapjáról, a Délmagyarop-
szágróL 

Egészségnevelés 
üzemekben, iskolákban 

nem hozó orgonabekor is le nemrég. Hiszen úgy tűnik, 
hasznot ha j t : megszűri a Budapesthez, a Dunántúl és 
levegőt a portól és a zajtői az Alföld jó néhány városá-
A munkára nem rest kéz hoz képest is mostohább az 
természetet teremt ott, ahol ellátás itt Szegeden, 
az aszfalt, a beton és a S ahogy megjelentek ezek 
tégla-boritotta földön nem a sorok, megszólalt a szer-
talál talajágyra a mag. kesztóségben a telefon. A 

Olyan vidéken élünk, ahol Szőregi Virág és Dísznövény 
segíteni kell a természetet, ÁFÉSZ üzletkötője, Kővári 
hogy viruljon. Vásárolni kell Ibolya „vette" az üzenetet, 
a magokat, a csemetéket, ma- Szívesen vállalja, mondta, 
gunk ültetünk, ha zöldet hogy még az ültetési szezon 
akarunk látni. Erről szólt egy előtt minden kedden fogad-
rövidke írás a minap, s arról, ja a megrendelőket, Szőre-
hiába a szándék, hiába az gen, a Hősök tere 5. szám 
erre szánt forintok, ha elér- alatt (a 60-as, 60/Y-os autó-
hető közelségben nincs, amit busz ott áll meg) és fölírja 
megvehetne, s elültetne az a megrendeléseket. (Nem zár-
ember. kórnak el attól sem, ha va-

Igaz, társadalmi mozgal- laki levélben küldi él kéré-

Betonozó géplánc 

Ch. A. 

Ülést tartott tegnap, csü-
törtökön a Vöröskereszt me-
gyei vezetősege. Az üzemi 

Vöröskereszt-szervezetek 
egészségnevelési munkájának 
tapasztalatairól Dávid Péter-
né, üzemi munkabizottság-
vezető számolt be, dr. Gyovai 
Lajosné, a járási vezetőség 
elnöke, valamint Lehegyei 
Jánosné, a járási vezetőség 
titkára a szentesi járási i f jú 
egészségőr tanfolyamok szer-
vezéséről, eredményeiről tar-
tott tájékoztatást 

A vezetőség megállapította: 
összességében eredményes a 
megye üzemeiben az egész-
ségnevelési tevekenység. Több 
helyen azonban mostoha kö-
rülmények között végzik ezt 
a munkát a vöröskeresztes 
szervezetek. Ahol sok a be-
járó, háromműszakos a ter-
melés, szétszórtan helyezked-
nek el a telephelyek, ott igen 
nehéz hatékonyan nevelni az 
egészséges életmódra az em-
bereket 

Az ijú egészségőr tanfolya-
mokon megfelelő ugyan az 
oktatás színvonala, de a jö-
vőben indokolt lenne fejlesz-
teni a tartalmi munkát. Nö-
velni kell a tanulók létszá-
mát az első és második tan-

folyamon, minden iskolában. 
Nagyobb figyelmet kiván 
szentelni ezután a Vöröske-
reszt a gyakorlati oktatás ja-
vítására, ha lehet, egészség-
ügyi szakemberek segítségé-
veL 

Töltéserősítések 
Befejeződtek az idei töltés-

erősítésre előirányzott árvíz-
védelmi vonalak földmunkái. 
A vízügyi Igazgatóságok ok-
tóber közepéig végeznek a 
gátoldalak gyepesítésével, az 
utolsó simításokkal is. Az 
idén így újabb 50 kilométer 
hosszú szakasszal bővült a 
százévenként egyszer előfor-
duló magas árvizek ellen is 
megbízhatóan védő hálózat 
hossza. 

csökkenté- Állami Építőipari Vállalat-
erővel való „ál. a központja az óránként 

-15 köbméter keveréket eló-

Az élőmunka 
sét, az emberi 
takarékoskodást, összességé-
ben a munka hatékonyságát 
növelő betonozó gépláncot állító, automatikusan muko 
alakítottak ki a Zala megyei dő betonüzem. 

Fogyasztói érdekvédelem 
összegezték azoknak a vl- ték számba — a fogyasztók-

tasorozatoknak a tapasztala- kai közösen — a kereskede-
tait, amelyeket a fogyasztói lem és a szolgáltatás ered-
érdekvédelem erősítéséről, a ményeit, gondjait. Szintemin-
társadalmi ellenőrzés széle- denütt terítékre kerültek a 
sítésérői Debrecenben, Mis- súlycsonkítás, az árdrágítás, 
kolcon, Szegeden, Győrött, a lejárt szavatosságú áruk 
Kaposváron, Székesfehérvá- eladásának bosszantó esetei, 
ron és Tatán tartottak. A fó- Mindemellett egybehangzó a 
rumokat a Hazafias Népfront vélemény: a kereskedelmi 
országos elnöksége mellett felügyelőségek és a társadal-
müködö gazdaságpolitikai bi- mi ellenőrök lelkiismeretesen, 
zottság a Fogyasztói Szabvá- hozzáértőén végzik munkáju-
nyosítasi Tanáccsal és a Na- kat. A fogyasztói érdekvéde-
gyító című folyóirat szerkesz- l e m a z o n b a n csak akkor le-
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mint 300 résztvevő, kereske- dekeiket Ezért kívánatos, 
delmi vállalatok, ÁFÉSZ-ek, hogy használják az ellenőrző-
szolgáltatóüzemek képviselői, mérlegeket, tegyék szóvá a 
valamint a szakszervezetek hibákat, jegyezzék be rossz 
és a helyi kereskedelmi fel- vagy jó tapasztalataikat a 
ügyelőségek munkatársai vet- vásárlók könyvébe. 

Az egyetemi klub 
tervei 

Október 1-én, 
megkezdődnek a 

vasárnap alkalommal egy-egy folk-
programo- együttes mutat ja be műsorát 

zott estek" a JATE-klubban. — egy-egy fiatal íróval 
A tavalyi év jól bevált gya- együtt. A külpolitikai kör is 
kórlatát szeretnék folytatni, ú j formát kap: két állandó 
vagyis a már megszokott meghívottal — Gellért Gá-
rendezvényeken kívül az úji- borral és Gárdos Miklóssal, 
tásokat ls a klubtagság ak- a Magyarország újságíróival 
tivitására építve igyekeznek —, havonta egy-egy politikai 
a klub kialakult profiljához humorista, vagy pol-beat 
igazítani. Így például az Iro- énekes is ellátogat a klubba, 
dalmi műhely címú újdonsá- A TXT városi szervezetével 
got, amelynek keretében elő- közösen két szabadegyetemet 
adóesteket rendeznek, ezután indít az egyetemi klub: a 
pedig egy-egy fiatal oktató Gondolat hósei címú, a gö-
vezetésével mindig beszélge- rög filozófia törtenetevei fog-
tést szerveznek az előadóval, lalkozó beszélgetéseket dr. 
illetve a szerzővel. Elsőként Pals István vezeti, a másik 
Csernus Mariann estjét tart- program pedig Latin-Ameri-
ják meg, október 12-én, este ka néprajzát es művészetét 
8 órától. Asszonyok mondó- mutat ja be. 
kái címmel. Október 20-án A különösen nepszerű éj-
Varga Vilmos romániai ma- szakai vetítések választéka 
gyar színművész mutat ja be ezúttal Latinovits Zoltán 
műsorát Népek irodalma és filmjeit, a „Régi idők mozi-
zenéje — ez lesz a címe an- Ját" (Walt Disney, Chaplin, 
nak a programnak, amely Stan és Pan), valamint fiatal 
különböző népek kultúráját televíziós alkotók műveit kí-
igyekszik majd közelebb hoz- nálja. Folytatják az elmúlt 
ni a fiatalokhoz. Elsőnek a évben megkezdett Lehet egy 
finn művészetet, de a tervek kérdéssel több? című vetél-
között szlovák, amerikai és kedőjátékot, havonta egyszer 
szovjet estek is szerepelnek, pedig egy nagyobb lélegzetű 

Novembertől indul a nép- vetélkedőt is rendeznek, ok-
szerű Kormorán-klub utóda, tóberben Játék és muzsika 
a Folkzenei pódium. Minden 110 percben címmel. 

Könyvtárosok találkozója 
A Magyar Könyvtárosok vezetének vezetoseg- es kül-

Egyesülete Csongrád megyei döttvalaszto taggyűlését ls. 
szervezete egesz napos szak- Az elkövetkező három évre 
mai találkozót rendezett a az elnöki funkciót dr. Hajdú 
Móra Ferenc Múzeum disz- Géza, a Somogyi-könyvtar 
termében. Délelőtt dr. Tóth- módszertani osztályának ve-
pál József, a Kulturális Mi- zetője, a titkári tisztséget pe-
nisztérium főosztályvezető- dig Csepreginé Tokácsli Bog-
helyettese tartott előadást lárka, a Somogyi-könyvtár 
Közművelődésünk időszerű főkönyvtárosa tölti be. A tag-
kérdései címmel. A találkozó gyűlés megválasztotta 3 M«-
, m á s i k d r . & e U e Bé- g y a r Könyvtárosok Fgyesü-
la, az ELTE adjunktusa volt. 71. . „ .. , x 
A program részeként megtar- l e t e k o z p o n t l vezetósegva-
tották a Magyar Könyvtáro- laszto taggyűlésére utazó 13 
sok Egyesülete megyei szer- küldöttet 
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