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KÖRKÉP 

ALGYŐ. Az augusztus 20-i 
ünnepséget vasárnap a faluház 
szabadtéri színpadán és 
környékén tar t ják. 15 órától a 
Gyuris Trió zenél, 18 órakor 
ünnepi beszédet mond 
Csernus Sándor történész, 
majd Piri József polgármester. 
Réthy István plébános 
felszenteli az új kenyeret 
18.30-kor. 19 órakor kezdődik 
Ivanovics T ü n d e népdalénekes 
műsora. 20 órától a Zizi Labor 
és a Veresegyházi 
Asszonykórus koncertezik. Ez 
után szabadtéri f i lmvetítés 
kezdődik, a nézők Koltai 
Róbert Világszám című f i lmjét 
lá that ják. A tűzi játék 
22.30-kor kezdődik. Egész nap 
kirakodó- és kézműves vásár, 
játszópark várja az 
érdeklődőket. 

DOMASZÉK. Elkezdődtek a 
munkálatok a volt Sárkányhegyi 
vendéglőben. Az épület tavaly 
óta önkormányzati tulajdon. A 
település a beruházásra 8 millió 
forintot költ. 
- A teleház szabadság és 
karbantartási munkák miatt 
augusztus 31 -éig hétfőn és 
szerdán 12.30-tó! 20 óráig, 
kedden, csütörtökön és pénteken 
pedig 7.30 -tói 15.30-ig tart 
ügyfélfogadást. 

ÓPUSZTASZER. Az augusztus 
20-i ünnepi műsor 9.30-kor 
ökumenikus istentisztelet tel 
kezdődik a kápolnában. 
10.30-kor térzene 
szórakoztatja az érdeklődőket, 
majd ünnepi beszédet mond 
Frank (ózsef, a megyei 
közgyűlés elnöke. Az alkotói 
díjak átadása u t án zenés 
műsor kezdődik, 
közreműködik az Alföld 
Táncegyüttes, a Hóra 
Táncszínház, a Molnár 
Dixieland Band. A gyerekeket 
játszóház és labir intus várja. A 
lovaspályán 9 és 17 óra között 
Szerbi Derbi nomád kupát 
rendeznek. A skanzenben 
egész nap kézműves bemuta tó 
és vásár lesz. 

PUSZTAMÉRGES. A 
nyugdíjasklub tagjai pénteken 
Tompán, a regionális 
nyugdíjastalálkozón lépnek 
fel. 

SZEGED. A Tisza Volán Zrt. a 
kajak-kenu világbajnokság 
helyszínére ingyenes járatot 
üzemelte t 40C jelzéssel. 
Augusztus 20-án, a vb 
zárónapján a Szegedről 
Budapestre 16 órakor induló 
expressz autóbuszjára t mellet t 
rásegítő járat közlekedik a 
Maty-éri evezőspálya 
érintésével. A rásegítő járat 17 
órakor indul az evezőspálya 
előtti megállóból, és az M5-ös 
autópályán közlekedik 
Budapest, Népliget 
autóbusz-állomásig. Aki a 
budapesti tűzi játék mia t t 
utazik a fővárosba, a 23 órakor 
induló járattal térhet haza. Az 
autóbuszjáratokra elővételben 
is vál tható menetjegy a szegedi 
autóbusz-ál lomás elővételi 
pénztárainál . Nagyobb 
utascsoportok az 551 -180-as 
értékesítési iroda 
t e l e f o n s z á m á n 
jelentkezhetnek. Részletes 
információ és menetrendi 
értesítő a Mars téri 
autóbusz-ál lomáson (telefon: 
551-160) ,a 

közönségkapcsolati irodán 
(telefon: 550-190) illetve az 
evezőspálya helyszínén 
felállított sátornál kérhető. 
-Augusztus 18-án és 19-én este 
fél 10-től fél l-ig ismét lesz 
éjszakai fürdőzés a 
Ligetfürdőben. A belépőjegyek 
ára egységesen 600 forint. 

TISZASZIGET. A hétvégi 
kétnapos falunap részeként 
vasárnap 9.30-kor kezdődik az 
ünnepi szentmise, 15 órakor 
pedig a Tiszasziget-Deszk 
megyei II. osztályú ifjúsági 
labdarúgó-mérkőzés. 

A szegedi tűzijátékhoz este 9-kor még világos van 

„Forró drót" a Dóm 
tér és a rakpart között 
A rendszerváltás óta hagyomány, hogy augusztus 20-án a Szegedi 
Szabadtéri Játékok díszelőadásának szünetében rendezik a városi 
tűzijátékot. A szegedi közönség most vasárnap este 22 óra 10 
perctől élvezheti a látványosságot. A Dóm téri nézők ebből nem 
sokat látnak majd, ám idén ők sem maradnak pirotechnikai élmény 
nélkül. 

Az augusztus 20-i városi tűzijá-
ték időpontját a rendszerváltás 
óta a Szegedi Szabadtéri Játékok 
előadásához igazítják. Ennek 
oka, hogy bár háromnegyed ki-
lenckor lenyugszik a nap, 9 óra-
kor még nincs teljes sötétség, 
ami nélkül a tűzijáték nem él-
vezhető és nem látványos. Az ég-
re lőtt rakétákkal nem akarják 
zavarni a szabadtéri négyezer né-
zőjének szórakozását, ezért a ha-
gyomány szerint a szegedieknek 
meg kell várniuk a díszelőadás 
szünetét. Most vasárnap 22 óra 
10 perckor kezdődik a szegedi tű-
zijáték. 

- Minden évben egyeztetünk a 
szabadtéri igazgatóságával -
mondta Szélpál Gábor, a tűzijá-
tékot rendező Városkép Kft. ügy-
vezetője. - A Bánk bán díszelő-
adása 9 órakor köszöntőkkel kez-
dődik. Amikor elkezdődik a mű-
sor, Herczeg Tamás, a szabadtéri 
igazgatóhelyettese telefonon fel-
hív engem. Ettől az időponttól 
számoljuk a 60 percet, ennyi ide-
ig tart az első felvonás. Néhány 
perces csúszás elképzelhető, de 
nagyobb késésre még nem volt 
példa. 

A Bánk bán első felvonásának 
végén újabb telefonhívás megy a 
Dóm térről a rakpartra. Ekkorra 
minden készen áll, a tüzéreket 
Szélpál Gábor hívja telefonon, 
hogy indulhat a show. Lekapcsol-
ják a közvilágítást a Stefánián, a 
Belvárosi hídon, a Móra park-
ban, a Roosevelt téren, a Tisza 
belvárosi szakaszának mindkét 
oldalán. Közben a rakparton fel-

PIROTECHNIKA A DÓM TEREN 
I p - Az orvosegyetem oktatási épüle-

tének tetején a pirotechnikusok 
vasárnap délelőtt helyezik el a ra-
kétákat - mondta Várkonyi Mik-
lós, a szegedi színház műszaki 
igazgatója. A Dóm téren emiatt 
nem vonnak kordont, s nem lesz-
nek biztonsági előírások sem. A15 
perces tűzijáték során több mint 
ezer patront durrogtatnak el, a ra-
kéták pálmát, fűzfát is rajzolnak 
majd az égre. A fényműsort klasz-
szikus zenei válogatás kíséri, a 
záró muzsika Ortf Carmina Bura-
nája lesz. 

állított színpadon a műsorvezető 
a közönséggel együtt számolja a 
másodpereeket. Amikor véget ér 
a visszaszámlálás, felcsendül a 
zene, és elkezdődik a tűzijáték. A 
szegedi közönség ebben az esz-
tendőben tizenöt perces égi fény-
műsorra számíthat. 

A Dóm téri előadás nézői keve-
set látnak a Tisza-parton fellőtt 
szikrázó, színes rakétákból. A 
szokásosnál tíz perccel hosszabb, 
félórás szünetet a büfében, vagy a 
téren sétálva töltik, a Tisza part-
ra nem szoktak kimenni a térről. 
Ebben az évben nem is lesz erre 
szükség, hiszen a szabadtéri ven-
dégei sem maradnak pirotechni-
kai látványosság nélkül. A Bánk 
bán előadása végén, vasárnap es-
te tizenöt perces tűzijátékkal 
kedveskednek az idén 75 éves 
Szegedi Szabadtéri Játékok kö-
zönségének. 

NYEMCSOKÉVA 

Hamarosan régészeti munka kezdődik a szegedi 
Tömörkény gimnázium udvarán. Az önkormány-
zat pályázaton nyert 567 millió forintot, ebből fel-
újí t ják az épületet, és egy újat is emelnek. A beru-
házást a tervek szerint 2008 őszére fejezik be. 

Két héten belül régészek veszik birtokba a szegedi 
Tömörkény István gimnázium udvarát. Az épüle-
tet teljes egészében felújítják, s egy újat is építenek. 
A jelenlegi szabályozás kimondja: minden építtető, 
aki a talaj felszíne alatt 30 centiméteres mélység-
ben munkát végez, a régészeti védettség alatt álló 
területet köteles feltárásra átengedni. 

- Nem látunk a föld alá, de arra számítunk, hogy 
a 80 négyzetméteres területen a középkori Palánk 
polgárházainak maradványait találjuk, valamint 
korábbi korszakok régészeti emlékeire is bukkan-
hatunk - mondta Horváth Ferenc, az ásatást végző 
Móra Ferenc Múzeum megbízott igazgatója. - Kez-

detben egy régész, egy ásatási technikus és néhány 
ásatási munkás dolgozik majd a gimnázium udva-
rán, ha a munka megkívánja, növelni fogjuk a lét-
számot. Az ásatást november 31-éig kell befejez-
nünk. 

A diákokat a gimnázium udvarának hátsó front-
ján végzett munka nem fogja zavarni: az udvari 
részt kerítéssel veszik körbe, azon belül folyik majd 
a feltárás. A leleteket a múzeum munkatársai leltá-
rozzák, nyilvántartásba veszik, restaurálják. 

Nagy Sándor alpolgármester elmondta, az önkor-
mányzat szeptemberben írja ki a közbeszerzési el-
járást, s várhatóan novemberben bírálják el a kivi-
telezők pályázatait. A beruházásnak 2008. szep-
tember végére kell elkészülnie, a városvezetés 
azonban reméli, a 2008-as tanévkezdet egyben ava-
tóünnepség is lehet a szegedi Tömörkény gimnázi-
umban. 

NY. É. 

A Tömörkény gimnáziumban középkori leleteket remélnek 

Régészkednek- építkeznek 

A szegedi gimnázium udvarán 80 négyzetméteres területet tárnak majd fel a régészek - muta t ja 
Kühn János igazgató Fotó: Segesvári Csaba 

Látványműhely a szegedi papucsnak 

Múzeum és üzlet egyszerre 
Szatymaz és Balástya között madarakat öl a vezeték 

Nyolc gólyát ütött 
agyon az áram 
Nyolc gólya pusztult el a na-
pokban Szatymaz és Balástya 
között elektromos áramütés 
miat t . Egy példány, mely túlélte 
az áramütést , a Szegedi Vadas-
parkban részesül állatorvosi ke-
zelésben. Még nem lehet tudni: 
életben marad-e. 

A középfeszültségű vezetékek a 
madárvilág legnagyobb hazai 
ellenségei. Az áramszolgáltató 
cég az ú jonnan elkészült ilyen 
szakaszokat ma már rutinsze-
rűen úgynevezett madárvédő 
szigetelőpapuccsal látja el, s az 
átkötéseknél szigetelt vezetéke-
ket alkalmaz - ez azonban nem 
mindig volt így. Az említett , 
Szatymaz és Balástya közötti 
szakaszon még 2005-ben ké-
szült vezetéket még nem szige-
telték. A rájuk telepedő gólyák 
szinte biztosan áramütést 
szenvednek - tájékoztatta la-
punkat Márta Kriszta, a Ma-
gyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) szó-
vivője. Egy, az áramütést túlélt 
példányt a Szegedi Vadasparkba 

szállítottak természetvédelmi 
szakemberek. Veprik Róbert 
megbízott igazgató elmondta: 
még hetekbe telhet, míg kide-
rül, a sérült példány életben 
marad-e, illetve szabadon le-
het-e engedni valaha. 

Megkérdeztük Mikle-Baráth 
Miklóst, a Démász Nyrt. szak-
emberét, várható-e, hogy az em-
lített vezetékszakaszt is bizton-
ságossá teszik a madarak számá-
ra. Azt mondta, semmi akadá-
lya, hogy megtörténjék a megfe-
lelő intézkedés - eddig nem tud-
tak arról: a vezetékszakasz prob-
lémát okoz. 

F.CS. 

SZÁZEZER, PÉLDÁNYONKÉNT 
A gólya fokozattan védett madár, 
pénzben kifejezett értéke példá-
nyonként százezer forint. Egyéb-
ként nemcsak a gólyákat fenye-
geti áramütés, hanem a - szintén 
védett, illetve fokozottan védett -
sasokat, ölyveket, vércséket, 

baglyokat, szalakótákat és tár-
saikat is. 

Az utolsó szegedi papucsos, a 92 
éves Rátkai Sándor látványmű-
helye nyílt meg tegnap délután a 
Kiss Ernő utcában. Alapítványi 
és városi támogatással hozták 
létre azt a műhelyt, amely múze-
um és üzlet is egyben. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Kiss Ernő utcában, a moz-
donnyal szemben két helyiséget 
újított fel az IKV Zrt. több mint 
egymillió forintért Rátkai Sándor 
papucskészítő mester számára. 
Az üzemeltetés költségeit az ifjú-
sági ház mint a Rátkai-féle ala-
pítvány alapítója állja. A két ut-
cai portálon keresztül be lehet 
lesni az üzletbe, aki pedig betér, 
egy kiállításban is gyönyörköd-
het. Rátkai Sándornak, a 92 éves 
mesternek 1966 óta nincs állan-
dó műhelye, a legutolsóból a So-
mogyi-könyvtár építése miatt 

költöztették ki. Azóta saját házá-
ban készítette a szegedikumnak 
számító papucsokat. 

A rendszerváltás óta vala-
mennyi polgármester megígérte 
neki, hogy megoldja a problémá-
ját. Most végre pont került a tör-
ténet végére: tegnap Botka Lász-
ló polgármester, valamint a sze-
gedi születésű világhírű opera-
énekes, Tokody Ilona, a Rátkai 
Sándor Közhasznú Alapítvány 

VÉDETTSÉG 

támogatója, a szegedi papucs 
védnöke adta át. A műhely cég-
táblája az eredeti, azt Sanyi bácsi 
őrizte meg az utókornak, azzal a 
táblával együtt, amely a kirakat-
ban áll a következő szöveggel: 
Kézzel varrott kifordított papucs, 
csak nálam kapható. Rátkai Sán-
dor a polgármester feleségének 
ajándékozott egy pár papucsot, 
amelyet maga húzott fel Botkáné 
Lugosi Andrea lábára. 

j w A Rátkai Sándor Közhasznú Alapítványt 2003 -ban azzal a céllal hozták lét-
re, hogy megőrizzék a több száz éves, a török hódoltság korából származó 
hagyományokat, műhelyt alakítsanak ki, és kitanítsanak olyan fiatalokat, 
akik a mester örökébe léphetnek. Jelenleg egy tanulóban, a félegyházi Or-
mándi Lászlóban látja Sanyi bácsi a potenciális utódot. Az önkormányzat 
a képzéshez 420 ezer forintot adott. 2004-ben a Szabadalmi Hivatalnál 
bejegyeztették a Rátkai szegedi papucsot, azóta minden elkészült példány-
hoz sorszámot adnak. 

A világhírű díva, Tokody Ilona gratulál a papucskészítő-mesternek, Rátkai Sándornak Fotó: Frank Yvette 

SZIN-es kocsikat 
közlekedtet a MÁV 
A Szegedi Ifjúsági Napokra vonattal érkezők különkocsikban 
utazhatnak a fesztiválra. A SZIN-es vagonokban információs fü-
zeteket, térképeket találnak az ifjúsági napokra látogatók. Au-
gusztus 23. és 26. között mindennap Budapestről, a Nyugati pá-
lyaudvarról a délelőtt 8 óra 5 perckor és a 11 óra 5 perckor induló 
szerelvényekhez kapcsolnak SZIN-es kocsikat. Békéscsabáról dél-
előtt 11 óra 38 perckor, Nyíregyházáról pedig hajnali 4 óra 18 
perckor indul SZIN-es vonat. A fesztivál látogatói részletes infor-
mációt a www.mav.hu honlapon, valamint a Mávdirekt 
06/40-49-49-49-es telefonszámán kaphatnak. 

http://www.mav.hu

