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Király Zoltán nem pályázik a polgármesteri székre 
Fogászat magánvállalkozásban? -«- Húsz éve árvíz volt 

Kitüntetéseső pedagógusnapon — Távházasság magyar módra 
A jövőben nem lesz lehetőség korengedménnyel 

nyugdíjba „menekülni" — csak rendkívül indokolt esetben 
adnak lehetőséget az évek elengedésére — derült ki a kor-
mány (tegnap hajnal ig tartó) ülésén. Elrendelték, hogy ké-
szüljön részletes elemzés az elmúlt három esztendőben en-
gedélyezett nyugdíjaztatásokról. Humanitár ius okokból 
közkegyelmet sürget a kormány, amely a „nehéz f iúk" ki-
vételével minden, jogerős büntetését töltőre kiterjedne. A 
Minisztertanács javaslata, hogy szeptember 23-án legye-
nek a helyhatósági választások. Király Zoltán időben ele-
jét kívánta venni a pletykáknak, és kijelentette: nem pá-
lyázik Szeged polgármesteri székére. 

Ma a pedagógusokat köszöntjük — lapunk harmadik 
oldalán két írás is róluk szól. Országszerte pedig kitünte-
téscsövei ismerik el munká juka t . Húsz éve - - 1 9 7 0 - b e n — 
a nagy víz fenyegette Szegedet — ma szerencsérc csak 
emlékezünk az árvízre. Az egyre inkább megélénkülő vál-
lalkozások korában a fogorvosok sem szeretnének a „kö-
rön kívül" maradni . Hogy mindez kinek az érdeke? — 
erről is olvashatnak a második oldalon. 

. Rafai Gábor 

Népszavazást 
az elnökválasztásról 

Cseres Tibor dedikál 

Mint a parlamenti hír-
Bdásokbúl ismeretes, Király 
Zoltán, Szeged országgyűlési 
képviselője kilépett az MDF-
frakcióból. Az MTI munka-
társa e lépés okáról 'kérdez-
te a képviselőt, aki elmond-
ta; nem értett egyet az 
MDF—SZDSZ paktummal, 
amely furcsa módon, vil-
lámcsapásként és erőltetet-
ten jött létre. Miután az 
ügyben Király Zoltán nem 
mondhat ta el véleményét, 
mer t nem hagyták szóhoz 
jutni, a sajtóhoz fordult. To-
vábbra is meggyőződése, 
hogy a köztársasági elnök-
választás módjáról népsza-
vazásnak kell dönteni. Han-
goztatta, hogy az MDF m á r 
háromszor fordított köpö-
nyeget e kérdésben, az 
SZDSZ sem képvisel min-
dig azonos álláspontot. Ezért 
Király Zoltán aláírásokat 
gyűjt , Indítványát a népsza-
vazásra eddig 35 képviselő-
tá r sa írta alá egyetértése je-
léül. Amennyiben a jövő hét 
elején rendelkezik ötven 
pártoló aláírásával, a Parla-
ment elé terjeszti javaslatát. 

Ellenkező esetben gyűjtést 
szervez százezer állampolgá-
r i aláírásért. Mint elmond-
ta, tervét szeretné minél 
élőbb megvalósítani, nehogy 
a Parlament időközben egy 
hirtelen döntéssel megvál-
toztassa a népszavazásba vo-
natkozó törvényt. Egyéb-
ként pedig az a véleménye, 
hogy a köztársasági elnök 
választásának ügyét k i kell 
vonni a napi politikai csatá-
rozások alól. 

Király Zoltán cáfolta az 
MTI munkatársának azon 
értesülését, miszerint a kép-
viselő pályázni kíván Sze-
ged polgármesteri székére, 
ezért a képviselőségről is 
szívesen lemondana. 'Hozzá-
tette, valóban felröppen 
időnként ez a pletyka a vá-
rosban, de a képviselő, ami -
kor megkérdezték, c s a k a n y -
nyit mondot t : a fe ladat meg-
tisztelő, ha őt választanák 
és vállalná, két egész em-
bert kívánó munkakör t nem 
tölthetne be, tehát érzése 
szerint le kellene mondania 
a képviselőségről. 

— minden időkben szükség 
lesz. Szomorú, hogy a jó 
irodalom mellett egyre na-
gyobb teret hódított a pony-
va, a pomó. Nemcsak ezek 
a válság jelei. Az írók el-
szakadtak, eltávolodtak az 
olvasótól, mer t elvetik a 
történetet — melyre az ol-
vasónak elsődlegesen igénye 
van —, az írások mozaik-
szerűen építkeznek. Az ér-
dekes írás olyan, amelynek 
minden bekezdése érdekes 
és fontos. Az író megvallot-
t a hogy ő a folyamatos tör-
ténet híve; véleménye sze-
r in t az olvasó továbbra is 
hű marad az irodalomhoz, 
ha olyan művek születnek, 
melyeket nyomon követhet, 
átélhet, amelyet figyelem-
mel kísérhet. Beszélt az év-
századok óta bevált módsze-
rekről: a bonyolult történe-

tet egyszerűen, a rendkívü-
lit banálisan kell megírni. 
Végül elmondta, hogy bízik 
abban, hogy az ez évi könyv-
hét segítő láncszeme lesz 
annak, hogy az emberek 
visszatérjenek a könyvhöz, 
hogy az irodalom, a könyv 
visszanyerje az őt megillető 
helyet. 

* 

Ma délelőtt 10 órakor a 
Molnár Dixieland zenekar 
játszik a Dugonics téren, 
közben ugyanitt a Helyi ki-
adványok feliratú pavilon-
nál szegedi írók, művészek 
dedikálják a közelmúltban 
megjelent műveiket. Holnap 
délelőtt 11 órakor a Vasutas 
Fúvószenekar „térzenél" a 
Dugonics téren. 

Podmaniczky Szilárd 

Évadzárás a színházban 

Viharok végén 

Cseres Tibor megnyitója 

A jó irodalomról 
Tegnap a verőfényes, de 

nem „forró" délelőtti órák-
ban Cseres Tibor megnyitot-
ta a könyvhét szegedi ese-
ménysorozatát. A Dugonics 
téren összeverődött, igen 
kis létszámú érdeklődő csen-
desen hallgatta az író sza-
vait. Cseres Tibor visszaem-
lékezett az első, 1929-es 
könyvhétre, amelyen részt 
vett, s kevéske pénzen — 
50 fil lérért — egyetlen köny-

vet vásárolt. Arany János 
Toldi-trilógiáját. Fáradt, de 
bölcs hangon mesélte, hogy 
akkoriban a könyvhétnek 
egyetlen célja volt, hogy az 
olvasót megtérítsék a jó 
irodalomhoz. De mi a jó 
irodalom? Erre a kérdésre 
pontos válasz nemigen léte-
zik. Az bizonyos, hogy az 
irodalom és olvasási kul tú-
ránk válságban van. Am a 
könyvre — ahogyan most is 

Igazi bolondokházában kez-
dődött tegnap délelőtt 9-kor 
a Szegedi Nemzeti Színház 
évadzáró társulati ülése. 
Nagy László igazgató a Ka-
kukkfészek című darab fe-
hér kulisszái között kezdte 
beszámolóját a társulat nem 
kis derültsége közepette A 
szokatlan aktust nem is kel-
lett különösképpen megma-
gyaráznia. Valószínűleg az 
oívasó számára is jól ismer-
tek az események, vijágos a 
képzettársítás. 

A „küzdelmes, nehéz évad-
ban" 7 prózai, 4 opera-, és 2 
balet tbemutató volt, a há-
rom önálló egység 178, 103, 
illetve 37 előadást tartott, 
amihez még hozzá kell szá-
mítani a balettegyüttes fel-

m 
Vasárnap is 

Délmagyarország! 
A világ legnagyobb ostobaságának nevezi egyik, sok 

saj tóvihart megélt kollégánk azt az évekkel ezelőtti 
sajtóirányítási lépést, amely évtizedes olvasói szokáso-
kat és lapkiadási hagyományokat megváltoztatva, a na-
pilapok hétfői szünnapját áttette vasárnapra, s a bő . 
vebb terjedelmű, gazdagabb olvasnivalót kínáló mel-
lékleteket — nálunk a DM Magazint '— a szombati la-
pokba utalta. Mi magunk sem tapsoltunk, hogy vasárnap^ 
is dolgozunk, de nem emiatt nem értet tünk egyet a kö-
telezően elrendelt határozattal, hanem mer t tudtuk azt: 
aki megszokta a vasárnapi kávéjához tálalt olvasniva-
lót, nem kárpótol ja a hétfői újság. 

Talán még előcsalogathatjuk a régi beidegződéseket 
olvasóinkból, talán örömmel vennék újra a vasárnapi 
DM-et — gondoltuk nem is oly régen, s most, június 
harmadikától megpróbálkozunk vele. A Szegedi Nyom-
da, valamint a szegedi posta ál landó és alkalmi kézbe, 
sítőinek közreműködésével a DM hetedik napi számát 
is eljuttatjuk Szegeden lakó olvasóinkhoz. Technikai 
okokból város környéki előfizetőinknek egyelőre csak 
hétfőn kézbesitik a vasárnapi újságot. (Ha később úgy 
adódik, s lesz elég megrendelés, megszervezik a város-
környéken is a vasárnapi kézbesítést.) Szeretnénk, ha 
szeretnék e pihenőnapi olvasnivalót, s megrendelnék. 
Bízunk benne, hogy így tesznek — kér jük hát olvasóin-
kat, a szokott postai úton-módon, vagy betétszámlájuk 
kezelőjénél ad ják fel megrendelésüket, s havi plusz 
húsz forintért legyenek vasárnapi számunknak is elő-
fizetői. 

A vasárnapi DM megvásárolható Szegeden. Hédme. 
zővásárhelyen. Szentesen, Makón és Csongrádon, a v a -
sárnao is nyitva tar tó hírlapárusoknál, Kisteleken 7 és 14 
óra között a hírlappavilonban. Mórahalmon pedig a 
Szegedi utca 12. szám alatti presszóban. A példányon-
kénti á r csak ö forint 30 fillér. 

lépéseit opera-, és operett-
előadásokon. Az idén mind-
össze négy tájelőadást tar-
tott a színház, tizenhétszer 
léptek föl külhonban, a ba-
lettegyüttes pedig két este a 
Vígszínházban táncolt. Az 
előadásokat összesen mint-
egy 150 ezer néző látta. 

Az évad végén átadták a 
közönségdíjakat. A Volán-
dijat Bede-Fazekas Anna-
mária, a Ruhagyárét Kovács 
Zsolt, a József Attila Tudo-
mányegyetemét Zarnóczai 
Gizella kapta, utóbbi azzal 
a megjegyzéssel, hogy az el-
ismerés a balet t- társulatnak 
is szól. Első alkalommal 
ajánlot t fel d í ja t a Szent-
Györgyi Orvostudományi 
Egyetem. A 35 év alatti 

éveknek szóló „kitüntetést" 
Szilágyi Erzsébet kapta. Az 
olasz operák népszerűsítésé-
ért kiírt d í ja t Juhász József 
vehette át, a Vaszy-díjat 
Vajda Juli, a Makó Lajos-
dí ja t Flórián Antal, a Varga 
Mátyás-díjat Bodnár György 
fodrász kapta. Az Operaba-
rátok Köre nevében Keszt-
helyi Béla elnök egy alapí t-
vány létrehozását jelentette 
be, amellyel a jövő évtől a 
legjobb női és férf iénekese-
ket fogják elismerni. 

ősztől elszerződött a tá r -
sulattól Németh József m a -
gánénekes, Krámer György 
balettigazgató, valamint hat 
táncos: Gergely Petra, Kő-
szegi Katalin, Kővári Lász-
ló, Kocsis Tamás, Tóth Zsu-
zsa és Zengő Zsolt. Jöttek 

helyettük: Kocsár Balázs 
karmester, Vágvölgyi Ilona 
jelmeztervező, Vághelyi Gá-
bor magánénekes (mellék-
foglalkozásban), és színész-
nek: Fekete Gizi, Rácz Ti-
bor, Kiss László, Bicskey 
Lukács, Jáger András, Fe-
kete Györgyi és Somló Gá-
bor. 

A jövendő évadban két 
operabemutató lesz: Gounod 
Faustja Gulyás Dénes ren-
dezésében és főszereplésével 
j anuárban kerül színre, áp-
rilisban pedig Puccint Bo-
héméietjét ú j í t j ák föl. A ren-
dező, az olasz Gianni Car-
luccio tervezi a díszleteket 
és a jelmezeket is. Egy ü j 
operett szerepel a tervek-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Hétvégi magazinunkból 
— a ma létező és ható ideológiai irányzatok-

ból ízelítőt adó összeállítást 
— könyvheti recenziókat 
— az írószövetség főtitkárával és egy erdélyi 

színházi rendezővel készült interjút 
— valamint a családoknak szóló oldalt ajánl-

juk figyelmükbe. 
(Újszászi) 
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