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FF- HETVEGE 

Három ok, amiért 
hétvége a hét vége 

Jeles és ismert Csongrád megyei személyiségeket kér-
dezünk sorozatunkban arról, milyen programot válasz-
tanak maguknak a hét végén, s azt szívesen ajánlják-e 
másoknak is. Most Tráser Ferenc, a Szegedi Tudomány-
egyetem gazdasági főigazgatója (képünkön) árulja el, 

mivel tölti szabadidejét. 

Tráser Ferenc, de már válaszol 
is: - Attól, hogy nem kell öl-
tönyt húznom, elmaradhat a 
borotválkozás és délutánon-
ként én altathatom a négy és 
fél esztendős ikreinket. S mi-
vel versenyzőnk a gyerekek-
kel, ki alszik el először, több-
nyire én leszek a győztes... 

A fűnyírás szokásos szom-
bati programja a főigazgató-
nak. Kedvenc mániája pedig a 
madáretetés: újszegedi házuk 
teraszára rozsdafarkú, zöldike 
és feketerigó seregeket szok-
tatott. 

- E hét vége különlegessége, 
hogy házassági évfordulónkat 
ünnepeljük; a menü külön-
legessége pedig a halászlé -
árulja el Tráser úr, aki annak 
ellenére szenvedélyes hor-
gász, hogy idén még alig idő-
zött a vízparton. - A vasárnap 
délután: a Délmagyarországé 
- mondja - , ilyenkor szoktam 
áttekinteni az újság heti ter-
mését. Ha még marad idő és 
erő, akkor ez a vasárnapunk a 
zákányszéki tanyalátogatással 
zárul. 
TRÁSER FERENC PROGRAMAJÁNLATA: 
A SZOMBATON ÉS VASÁRNAP EGÉSZ 
NAP SZÓRAKOZÁST ÍGÉRŐ LOVASNAP 
- a l g y ö n . 

Ú. I. 

- A mozgalmas hétköznapok 
után hagyományos családi 
programokkal, a feleségem és 
fiaim társaságában töltöm a 
hét végét - rögzíti „szabadidős 
alapállását" Tráser Ferenc. 

Ha az időjárás engedi, akkor 
az újszegedi ligetben szombat 
reggel megejtik a szokásos te-
niszpartit: férj és feleség méri 
össze, kinek erősebb a szer-
vája, kiszámíthatatíanabbak 
ejtései. Aztán az algyői lovas-
napokra viszik két fiukat. A 
kicsiknek ugyanis annyira tet-
szik a lovaglás, hogy a „Mi 
leszel, ha négy leszel?" kér-
désre ugyanazt felelik: „Hu-
szár!" 

- Tudja, nekem mitől hét-
vége a hét vége? - kérdezi 

Algyői lovasnapok 
HELYSZÍN: ALGYŐ, LOVASPÁLYA 
SZOMBAT 
DÍJUGRATÓ LOVASVERSENY C-O, 
B1-A,B,C, B2-IFI, B2-NYIT0TT KATE-
GÓRIÁKBAN ÉS C3-GYEVI KUPA 
9.00: Díjugratás, díjlovaglás, hu-
szárbemutató; családi és civil fő-
zés, kakaspörköltfőző verseny, és 
süteménykülönlegességek készí-
tésének versenye 
16.00: Tűzgyújtás, szalonnasütés 
17.00: Eredményhirdetések 
18.00: Az Algyői Hangulat Együttes 
fellépése 
19.00: Sztárvendég: a Románcok 
20.00: Lovasbál 
VASÁRNAP 
FOGATHAJTÓNAP, FOGATHAJTÓVERSE-
NYEK 
ío.oo: Zenés-fogatos felvonulás 
Algyő utcáin (sportcentrum-Bar-
tók Béla u.-Kastélykert u.-táj-
ház-Géza u.-Téglás u.-Hóvirág 

u.-Vásárhelyi u.-Kosárfonó u.-
Bartók Béla u.-Lovaspálya) 
11.45: Jó ebédhez szól a nóta..." -
az Algyői Hagyományőrző Cite-
razenekar műsora 
11.00,12.15: Countryzenekar 
13.00: Fogat pontszerző és va-
dászhajtás 
16.00: A Letye-Petye Néptánc-
együttes (Deszk) fellépése, ered-
ményhirdetés, tombolasorsolás 

Mindkét nap értékes pénz- és 
tárgydíjak, kiállítók, kézmű-
ves-kirakodóvásár, vidámpark, 
vendéglátósátrak, sétakocsizás, 
lovaglás pónilovakon, lovas ko-
csizás várja az érdeklődőket. A 
helyszínen az Országos Kecske-
tenyésztők Baráti Köre saját 
szervezésében mini állatóvoda, 
kecskesajtkóstolás és -vásár, va-
lamint kecsketejivó verseny vár 
minden érdeklődőt. 

Ma zár a SZIN 

Újszegedi Partfürdő 
SZOMBAT 

Borsodi színpad 
16.00: SZIN tehetségkutató 2006. IV. he-
lyezettje: Destrado 
18.00: Kowalsky meg a Vega 
19.30: Pál Utcai Fiúk 
21.30: Emil Rulez 
23.30: The Tarantinos (brit) 

VIVA MegaWatt színpad 
18.00: Gőzerő 
19.30: Ajde Braco 
21.00: Gymes 
23.00: Beshodrom 
1.00: Fabula Rasa 

Globe Party sátor 
18.30: Agbeko 
19.30: Roy és Ádám trió 
21.00: Sugarloaf 
22.30: Jamie Winchester és Hrutka Róbert 
24.00: DJ Junior 
3.00: Soneec & Danny L (Muzzaik Pro-
duction) 

Port.hu sátor 
14.30: Godot dumaszínház - Kovács András 
Péter, Kiss Ádám 
16.00: Gawx 
16.30: Easy DC 
17.30: Salvus 
18.30: Indigó 
20.00: Nyuszi 
21.30: Zagar 
23.30: Tündérground (román) 
1.30: Space Night Experience (DJ Fraser, DJ 
Alma, Deák Attila gitár, Burg Balázs konga) 

Rádió 88 Caffe Jamaica 
(medence) 
10.00: Reggae Ll torna 
16.00: Shashamane Sound System 
19.00: NSZK 
20.00: Love Alliance meets Likkle T (német) 

Szeged színpad 
13.00: Családi program: Európa-nap (duda-
és sípkészítés, népi játékok mai anyagokból, 
Paprikajancsi Európa különböző kultúrái-
ban, történetek, mesék, előadások, népi 
hangszerek bemutatója, közös óriás Pap-

rikajancsi-készítés Kiss Etele képzőművész 
segítségével) 
16.30: Vásári játék - Barboncás: Panama! 
17.30: Muffins 
19.00: Őrtorony 
20.30: Benefit 
22.00: Just for Funk (osztrák) 

Filmmúzeum sátor 
16.00: Tömörített rocktörténet Dr. Rock alias 
Plesi tolmácsolásában 
18.00: Elképesztők - improvizativ színház 
19.00: Super 8mm vetítés és perfor-
mance 
20.00: Válogatás a Filmmúzeum Televízió 
privátfilmes és saját gyártású anyagaiból 
21.00: A Filmmúzeum bemutatja: Rinaldo 
22.30: A Filmmúzeum bemutatja: Az utolsó 
blues 
24.00: Retro házibuli a 80-as, 90-es évek 
diszkózenéivel 

Borsodi malátabár 
17.30: Easy DC unplugged 
19.30: Apocalyptica Tribute unplugged 
21.30: Fade Out unplugged 

Csoportterápia 
ÚJSZEGED) SZÍNPAD 
SZOMBAT 20.30 ÓRA 
CSOPORTTERÁPIA - A BOZSIK YVETTE 
TÁRSULAT PRODUKCIÓJA. 

• Tánc 

Bozsik Yvette koreográfiájának 
központi kérdése az előadásban 
szereplő táncosok személyisége 
és annak őszinte feltárása. A pró-
bafolyamat alatt pszichiáter se-
gítségével, csoportterápiát alkal-
mazva és azokat filmre véve, majd 
beépítve a darab egységébe ala-
kult ki a koreográfia. 

A darabot a Bozsik Yvette Tár-
sulat hat állandó táncosa adja 
elő. Egy görbe tükörben, ken-
dőzetlenül voltak kénytelenek ön-
nön személyiségüket és annak 
mélyebb rétegeit bemutatni, egy-
ben önmagukat is jobban meg-
ismerni. 

FÉNY: Pető József 
VIDEÓ: Nóvák Erik és Juhász Ottó 
MUNKATÁRSAK: dr. Hamvas Szilárd, 
és Porkoláb Nóra, dr. Csernus 
Imre, Sosa, Vajdai Vilmos, Vati 
Tamás, Tokai Tibor, Gubányi 
György 
KOREOGRÁFUS ASSZISZTENS: Farkas 
Katalin 
KOREOGRÁFIA: Bozsik Yvette 
SZEREPLÖK: Fülöp Tímea, Saman-
tha Kettle, Lisztóczki Hajnalka, 
Gombai Szabolcs, Vati Tamás, 
Vislóczky Szabolcs 

Belvárosi halászkert 
n Bulihely 

Híd alatt, híd alatt, a Belvárosi 
híd alatt, az egykori pajta helyén 
egyedülálló környezetben nyújt ki-
kapcsolódást a Belvárosi halász-
kert. Fölöttünk ível a híd, mel-
lettünk folyik a Tisza, és még a 
háttérben megvilágított múzeum-
ról nem is szóltunk. A kibeto-
nozott, ajtó és ablakok nélküli 
vendéglőben műanyag székek és 
asztalok állnak szorosan egymás 
mellett. Amikor megtelik, akár 
350-en is elférnek ott. 

Ha már a Tiszát említettük, jut 
eszünkbe: helyben készített hal-
ételeket is fogyaszthatunk. Szür-
csölhetünk halászlét már 600 
forintért, de ehetünk filézett har-
csát vagy keszeget egészben. 
Sőt minden italrendeléskor zsí-
ros kenyeret kapunk kísérőnek. 
Különlegessége még a helynek, 
hogy itt akár magunknak is csa-
polhatunk sört az úgynevezett 
zsiráfból. A hosszú nyakú sör-
csap hat korsó sört tartalmaz. 
Egy pohár Arany Ászok egyéb-
ként 150 forint, korsóban 250. 

A kisfröccsöt 95 forintért mérik, 
a soproni kékfrankos literjét pe-
dig 750-ért. A félliteres üdítők 
250 forintba kerülnek. A jól is-
mert nosztalgiadallamokat min-
den este újra és újra hallhatjuk 
egyszemélyes szintetizátoros kí-
sérettel. A Belvárosi Halászkert 
minden évben májustól szep-
tember végéig várja vendégeit. 
HELYSZÍN: 

SZEGED, A BELVÁROSI HÍD ALATT 
NYITVA TARTÁS: HÉTKÖZNAP 16.00-
24.00, HÉTVÉGÉN 14.00-02.00 

GY. N. 


