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horoszkóp 

mKOS: Ne kerges-
sen vágyálmokat, 

ha realista marad, sokkal 
hamarabb megoldódik a 
problémája. A türelem a 
másik dolog amire szük-
sége van. 

v HIKA: Kerülje a 
vitákat, próbáljon 

harmóniába kerülni el-
őször is önmagával, az-
után a többiekkel. Enged-
nie kell a megrögzött 
szokásaiból. 

"ír I K R E K : Hamaro-
san megint nagyon 

jó formába lendül, az 
egészsége rendben van. 
Rendezze az ügyes-bajos 
dolgokat, hogy lazfthas-

RAK: Régi családi 
problémájára ed-

dig azért nem talált meg-
oldást, mert egy szem-
szögből vizsgálta a dol-
got. Legyen objektív és 
optimista. 

s\ OROSZLÁN: Ha 
egyedülálló, ha 

nem mindegy, ön minden-
képpen szerelemre vá-
gyik. Menjen emberek kö-
zé, ahol könnyebben talál-
ja meg vágyai tárgyát. 

SZŰZ: Egyik ba-
rátja hosszabb ide-np 

je küzd egy problémával, 
de még mindig nem tudja 
megoldani. Itt az ideje, 
hogy segítsen neki, hisz 
ön sikeres. 

M E R I . E G : K o c -
káztasson nyugod-

tan, a jól bevált dolgok ál-
talában kicsit unalmasak, 
főleg ha egy új kapcsolat-
ról van szó. Legyen hódí-
tó és kiszámíthatatlan. 

m SKORPIÓ: Végre 
—^-"sikerül felnőttként 

szórakozni szeretteivel, 
amitől fergeteges jókedve 
kerekedik. Egyik barátjá-
nak magánéleti problémá-
jában segít. Z" NYILAS: Ma scm-

- miféleképpen ne 
hagyja magát felidegesí-
teni. Legyen nyugodt, te-
gye a dolgát, de ne akar-
jon különleges csodákat 
művelni. 

BAK: Kicsit lus-
ta. kicsit fáradtnak 

érzi magát. Azt szeretné, 
ha a kisitjját sem kellene 
mozdítania, s mégis min-
den a kedve szerint tör-
ténne végre. 

VÍZÖNTŐ: Egy 
régóta dédelgetett 

álma ma valóra válhat, ha 
kellően magabiztos, s ki-
tartó. Legyen felkészülve 
néhány munkahelyi válto-
zásra. 
TO") H A L A K : Egyre 

szorosabb lesz a 
kapcsolata szerelmével és 
egyre nagyobb felelőssé-
get érez iránta. Itt az ide-
je, hogy nyilatkozzék a 
konkrét időpontról. 

Otthoni énekek Savanya Istvántól 

Szegedi költő Kanadából 
Szegedhez és Magyar-

országhoz kötődő verse-
it a d j a elő - részben 
megzenésített formában 
- a Tisza-parti városból 
két évtizeddel ezelőtt Ka-
nadába vándorolt Sava-
nya István költő. A zene-
szerzéssel is foglalkozó 
e l ő a d ó m ű v é s z önál ló 
estje ma, 19 órakor kez-
dődik a Grand Caféban. 

- Hogyan indult a zenei-
előadóművészi pályafutá-
sa? 
- Mielőtt 1983-ban kiván-

doroltam Kanadába, Szege-
den a Bonanza Bluegrass 
együttes vezetője voltam, és 
itt, a Vár utcában indítottuk 
el az első magyar country-
klubot. Akkor még csak rit-
kán írtam verseket. Egy év-
vel azután, hogy a JATE-n 
földrajz-angol szakos tanári 
diplomát szereztem, kiutaz-
tam Észak-Amerikába, ahol 
az ottani magyar közösségen 
belül az utóbbi tíz évben már 
úgy ismernek, mint Kanadá-
ban élő szegcdi költőt. Ez 
azért hangzik furcsán, mert 
Szegeden senki sem ismer, 
hiszen itt ritkán volt alkal-
mam bemutatni a városhoz, 
illetve Magyarországhoz kö-
tődő verseimet. Most éppen 
egy ilyen alkalom jött el az-
zal, hogy a Grand Caféban 
felléphetek az Otthoni ének 
című zenés-irodalmi műso-
rommal, amely CD-n is meg-
jelent. 

- Hogyan őrizte meg kö-
tődését a magyar kultúrá-
hoz? 
- Amikor a szintén angol-

tanári diplomát szerzett fele-
ségemmel Kanadába költöz-
tünk, kulturális vákuumban 
találtuk magunkat, mert hir-
telen eltűnt és nagyon hiány-

Savanya István: Ha magyarul irok, gondolatban Szegeden vagyok, 
itt sétálok a Tisza-parton. (Fotó: Schmidt Andrea) 

zott az a közeg, amelyet Ma-
gyarországon vagy Szegeden 
megszoktunk. Ezért kezd-
tünk el intenzíven foglalkoz-
ni a magyar kultúrával: iro-
dalmi színpadon és két, ma-
gyar nyelvű televízióban is 
dolgozunk Calgaryban , s 
most indítunk egy magyar 
rádiót és internetes újságot. 
Számos nyugat-kanadai ma-
gyar kulturális rendezvény-
nek vol tam rendezője és 
résztvevője. 

- Hol jelentek meg eddig 
a versei? 
- Magyarországon még 

nem volt verseskötetem, a 
tervek szerint a jövő évi 
könyvhétre jelenik meg egy, a 

pécsi Alexandra Kiadótól. 
Külföldön magyar nyelvű új-
ságokban olvashatók a verse-
im, illetve az amerikai Lib-
rary of Congress híres kiadó 
és könyvtár költészeti szek-
ciója rendszeresen az inter-
netre teszi a költeményeimet. 
Három vagy négy versem 
szerepel abban a most megje-
lenő antológiában, amely az 
Észak-Amerikában született 
kortárs versekből válogat. Két 
versem pedig azon a három 
CD-ből álló sorozaton lesz 
hallható, amely a tavalyt év 
33 legjobb észak-amerikai 
versét tartalmazza profi színé-
szek előadásában. Megtisztel-
tetés számomra az is, hogy a 

Library of Congress a 2001-
es év költője címre jelölt. 

- Mi a különbség, ha an-
golul vagy magyarul ír 
verset? 
- Amikor angolul írok, tel-

jesen más kulturális háttérből, 
világból merítem az impulzu-
sokat. Ha magyarul írok, gon-
dolatban Szegeden vagyok, itt 
sétálok a Tisza-parton. Ezért 
ha valaki azt kéri tőlem, hogy 
egy magyarul megírt verset 
fordítsak angolra, nehéz hely-
zet elé állít. A kulturális hátte-
ret ugyanis nehéz úgy átgyúr-
ni, hogy az a másik kultúrá-
ban élő ember számára is 
ugyanazt jelentse. 

Hegedűs Szabolcs 

napló 
MA 

DR. LENTNER CSABA, a MI-
ÉP parlamenti képviselője előadást 
tart a Juhász Gyula Művelődési Ott-
honban 2001. április 11 -én, szerdán, 
18.30 órakor. Az előadás témája: a 
MIÉP gazdaságpolitikai irányelvei 
és aktuális belpolitikai kérdések. 
Várunk minden érdeklődől. 

DR. BÁLINT JÁNOS, a Szocia-
lista Párt jogtanácsosa 15-16 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart 
Szegeden, a Szilágyi u. 2.. II. em. 
210-es szobában. Telefon: 420-259. 

A EIDESZ-Magyar Polgári Párt 
irodájában (Szeged. Viktor Hugó u. 
5.) dr. Budai Géza ügyvéd, ingyenes 
jogi tanácsadást tart az érdeklődők 
számára 16-17 óra között. 

A MEZŐGAZDASÁGI szövet-
kezeti üzletrészekkel kapcsolatban 
jogsegélyszolgálatot tartunk kedden, 
szerdán és csütörtökön az. FKGP 
Szeged, Teleki u. 3. szám alatti szék-
házában délelőtt 9-11 óráig. 

A MEZŐGAZDASÁGI szövet-
kezeti üzletrésszel kapcsolatban jog-
segélyszolgálatot tart dr. Miklóssy 
Sándor szerdán a Szeged, klebcls-
bergtclcpi Zentai utcai iskolában 
(faházban) délután 16-18 óráig. 

DR. VANYAI EVA alpolgár-
mester, a 18-as választókerület (Bel-
város) képviselője fogadóórát tart 
15-16.30 óráig a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálatán (Széchenyi 
tér l l . fszt . ) . 

HOLNAP 
A MUNKÁSPÁRT tarján-, pető-

tilelepi és tápéi alapszervezete 15 
órakor taggyűlést tart a Hüvelyk u. 
I. szám alatti volt barakkóvodában. 

VÉRADÁS a Dél-alföldi Re-
gionális Vérellátó szervezésében, a 
szegedi Fidesz-irodában (Szeged, 
Viklor Hugó u. 5.) délelőtt 9 -12 óra 
között. 

A MEZŐGAZDASÁGI szövet-
kezeti üzletrészekkel kapcsolatban 
jogsegélyszolgálatot tartunk ked-
den, szerdán és csütörtökön az 
FKGP Szeged, Teleki u. 3. szám 
alatti székházában délelőtt 9-11 órá-
ig- . 

DR. TICHY-RACS CSABA, Al-
sóváros képviselője lakossági fóru-
mot tart 17 órakor a Dobó Utcai Ál-
talános Iskolában. Téma: Alsóvá-
ros csatomázása. Vendége: Nóvák 
Gyula, a Szegedi Víziközmű Mű-
ködtető Rt. vezérigazgatója. 

e Westel-üzenet 

Kedves Olvasónk! Szer-
kesztőségünk a levelek, 
a telefonhívások mellett 
szívesen fogadja a 06-
30/218-11-1 l-es számra 
az SMS-üzeneteket is! Ész-
revételeiket, véleményei-
ket köszönjük! 

Bárányhús. A 30/2386-
288-as telefonszámról érdek-
lődik olvasónk, hogyan lesz a 
kilogrammonként 650 forin-
tos élő bárányból 1790 forint 
per kilogrammos bárányhűs a 
kiskereskedelemben? 

Végrehajtók. A szegedi 
energiaszolgáltatóknak szigo-
rú a végrehajtási intézkedése, 
mivel akár a fogyasztók ottho-
nát is elárverezhetik néhány 
tízezer forintos tartozás fejé-
ben - SMS-eztek a 30/9080-
698-ról. 

K e n d ő r c e r u z a . A rendőrök 

gyakran ok nélkül büntetnek 
és elég „vastagon fog a ceru-
zájuk". Talán mert az igazi bű-
nözőkkel szemben, mint pél-
dául az autótolvajok, tehetet-
lenek? - véleményezte olva-
sónk a 20/9414-481 -as mobil-
számról. 

Útakadály? A 30/9080-
698-as mobil gazdája is jó do-
lognak tartja a „fekvő rend-
őröket". Azonban nehezmé-
nyezi, hogy számos helyen túl 
magasra építik azokat, s így a 
legnagyobb óvatosság elle-
nére is rongálják a ráhajtó au-
tók futóművét és lengéscsil-
lapítóit. 

Iilesiel 
a Kapcsolat 

KÖNNYEN, GYORSAN 
ÖSSZESZERELHETŐ 
alumínium 
guruló • • • • • 

állványrendszer 
8 m 15 cm-es magasságig 

B É R E L H E T Ő ! ! ! 
Cseh és Társa Kft. 
Szeged, Cserje sor 6. szám 
alatti telephelyén 
Zsoldos Zoltán telepvezetőnél 
Tel.: 62 /462-726 . 
Mobil: 30 /239-8681 

MA 
A MAGYAR KENDERFO-

NÓ RT. könyvtárában (Rigó u. 
11.) 14 órakor a költészet nap-
ja alkalmából „Vannak vidé-
kek legbelül" címmel műsoros 
délután. A műsort Baricz Ár-
pád vezeti, közreműködik 
Vass Edit és Pávó Ferenc. 

A SOMOGYI-KÖNYV-
TÁR gyermekkönyvtárában 
14 órától gyermekek részére 
húsvéti tojásfestés; a Hangos-
könyvtárban (Stefánia 2.) a 
nyitva tartási időben, 13-tól 17 
óráig használt könyvek, leme-
zek kiárusítása. 

A FAGYÖNGY-KLUB-
BAN (Kossuth L. sgt. 21., tel.: 

Az este háziasszonya Horváth 
István Károlyné, a házigazda: 
Szászi Zoltán költő. 

424-342 és 06-60-448-089), 
17 órakor az emésztőrendszer 
problémáinak gyógynövé-
nyekkel való gyógyításáról 
természetgyógyász tart elő-
adást. 

A KORZÓ MOZIBAN 17 
órakor modern tánc gálamű-
sor. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ az 
Ifjúsági Házban, 18 órakor: 
„Költőnk és bora". Az Ötágú 
Síp. Kulturális Egyesület mű-
sora. Vendégek: költők, éneke-
sek, táncosok, borrendtagok. 

AZ A L K O T Ó H Á Z -
BAN (Árboc u. 1 -3 . ) 
mindennap 10-től 18 órá-
ig népművészeti kiállítás. 
Ma: 15 órakor hímző, 
15.30-kor fazekas szak-
kör felnőtteknek, 16 óra-
kor a lkotó csemeték 
klubja és bőrműves szak-
kör, 16.30-kor kosárfonó 
szakkör. Holnap: 15.30-
kor fazekas szakkör fel-
nőtteknek, 16 órától al-
kotó csemeték klubja és 
bőrműves szakkör. 

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű prob-
lémáikat, észrevételeiket, tapasztalata-
ikat április 9-től 11-ig Kormos Tamás új-
ságíróval oszthatják meg, aki 8 és 16 
óra között hívható a 06-20-9432-663-as 
mobiltelefon-számon. Elveszett tárgyai-
kat kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes hir-
detésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 
8 és 18 óra között a 06-80-82<)-22ö-as zöld számon, illet-
ve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Áramszünet. Gönczi Já-
nosné azért csörgött, mert a 
szatymazi Hámán Kató utcá-
ban az elmúlt hónapokban 
többször is áramszünet volt. 
A Démász tájékoztatása sze-
rint március 5-én a környé-
ken egy órára szünetelt az 
áramszolgáltatás egy kiol-
vadt biztosíték miatt. A szol-
gáltató a hibát elhárította és 
hétfőn kicserélte az egyik 
oszlopot. Emiatt, háromne-
gyed órás kimaradást ész-
lelhettek a lakók. Az áram-
szolgáltatás azóta zavarta-
lan. 

Ivóvízben fürdünk! Fe-
hémé Ökrös Anna szegedi 
olvasónk jelezte a 491 -814-
es telefonszámról, hogy fű-
tés és melegvíz-számláján 
„ivóvíz" tételt fedezett fel, 
amely véleménye szerint 
újabb teher a kisnyugdíja-
soknak. A Szegedi Hőszol-
gáltató Kft. kérdésünkre kö-
zölte, hogy egy 2000. július 
1 -jétől érvényben lévő pénz-
ügyminiszteri rendelet értel-
mében a melegvíz- és csator-
nadíj tétel helyett a szolgál-
tatóknak a felmelegített ivó-
víz árát, a szennyvíz-díjat, 
illetve a felmelegítés árát 

kell számlázniuk. Ez azon-
ban nem jelent áremelke-
dést. 

Pénzküldemény. Egy 
harmincezer forintos pénz-
küldeményt a posta nem ho-
zott ki házhoz a túl magas ér-
tékre hivatkozva - csörgött 
Kovács Antal a 472-328-ról. 
Ezzel szemben a nagyobb 
összegű nyugdíját gond nél-
kül kiviszik. A Magyar Pos-
ta Rt. tájékoztatta lapunkat, 
hogy tételes utalványként 
kell kezelni belterületen har-
mincezer forintnál nagyobb 
összegű utalványt. Az így 
kiértesített összeget csak a 
hivatalban lehet felvenni. A 
nyugellátási utalványokat vi-
szont összegre való tekintet 
nélkül háznál kell kifizetni. 

Dugó. A szegedi Tűzol-
tó utcában komoly közleke-
dési dugók alakulnak ki -
telefonált Ambrus Gábor a 
30/2123-286-ról. Hátráltat-
va a tűzoltóság és olvasónk 
cégének munkáját is, hiszen 
a torlódó gépkocsik mind-
két telephelyről akadályoz-
zák a kijárást. 

bmaarrti 

miről írt a DM? 

75 éve 
A nyíregyházi példa 

A világszerte tomboló 
gazdasági válság talán sehol 
sem olyan éles, mint szeren-
csétlen megnyomorított ha-
zánkban. Az országban pedig 
legjobban sínylik meg a krí-
zist, amelyek a trianoni határ 
mellett feküsznek. Ezek a vá-
rosok elveszítették fogyasz-
tó piacaikat, miután az eddi-
gi hinterlandjukkal való gaz-
dasági kapcsolataik úgyszól-
ván teljesen megszűntek. A 
határmenti városok közül el-
sőnek Nyíregyháza ébredt 
föl tespedéséből. A hatóság, 
az ipar, a kereskedelem, a 
mezőgazdaság képviselői 
fogtak ott össze. Egy progra-

50 éve 

mot állítottak föl, amelyen 
pontról pontra elsorolták, 
hogy mely követelmények 
valósítandók meg legelső-
sorban, hogy ne jusson az 
egész megye a pusztulás út-
jára. Vonjunk hát le a tanul-
ságokat a szabolcsiak kez-
deményezéséből, üljenek 
össze itt is a hatóságnak, a 
mezőgazdaságnak, a keres-
kedelemnek, az iparnak a hi-
vatott képviselői. Állapítsák 
meg, hogy városunknak ez 
a példátlan gazdasági pan-
gása minő okokból ered, fő-
leg pedig, hogyan lehetne a 
válságot, ha nem orvosolni, 
de legalább enyhíteni. (1926) 

Megszűnik a talajvizesség 
Szegeden 

Vihar söpört végig Sze- klinika környékén a Tisza-
ged utcáin, a külső városré-
szek alacsonyan fekvő laká-
saiban rémülten gondoltak 
az emberek a bekövetkező 
felhőszakadásra. Ismét víz 
alá kerülnek a pincék, de 
nemcsak a pincék, hanem 
egyes lakások is. így volt ez 
eddig, de most! A gyermek-

parton szorgos munkások je-
lentek meg. Záporvízáteme-
lő berendezést építenek, 
amely a nagy esőzések al-
kalmával túlterhelt csatornák 
vizét átemeli a Tiszába. Nem 
kell már sokáig rettegni a pe-
remrészek dolgozóinak a „ta-
lajvíztől". (1951) 

25 éve 
A költészet napjára 

A költészet napja min-
den évben a könyvkiadók 
fontos dátuma is. An-
tológiák, versválogatások, 
klasszikus és mai költők 
könyvei, külföldi kötetek 
sokasága várja a vásárló 
versszeretőket. A szokásos-
nál szegényesebb a költé-
szet ünnepét, a verset és Jó-
zsef Attilát köszöntő iro-

dalmi műsor Szegeden. A 
központi irodalmi estet a 
Bartók Béla Művelődési 
Központ nagytermében ren-
dezik meg. Mórahalmon 
rendhagyó irodalomóra lesz 
a Postaforgalmi Szakközép-
iskolában, Magyarcsanádon 
és Csanádpalotán az iskolá-
sok vendége Simái Mihály 
lesz. (1976) 


