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Szabi lóháton lopta be magát szerelme szívébe 

Évi megbízik barátjában 
FEHER LOVA MEG NEM VOLT 
UGYAN A TV2 BIG BROTHER-HÁZÁ-
BAN ÉLŐ CSONGRÁDI SZABINAK, 
SZERELMÉNEK SZÍVÉBE ENNEK EL-
LENÉRE LÓHÁTON LOPTA BE MA-
GÁT. 
A tv2 Big Brother-házának 
csongrád-bokrosi lakója, a konf-
liktuskerülő Gyovai Szabolcs 
(Szabi) fél évvel ezelőtt együtt bu-
szozott haza Csongrád központ-
jából Bokros városrészbe egy ha-
verjával és igen sok helybélivel. 
A huszonegy esztendős fiatalem-
ber épp jókor ült jó helyre, az 
előtte lévő székpáron ugyanis egy 
általa már ismert helybéli lány, 
Surányi Évi és nővére foglalt he-
lyet. A gödöllői egyetemről némi 
pihenést remélve hazatérő Szabi 
„véletlenül" kellő hangerővel 
mesélte barátjának, hogy neki 
soha sem sikerül olyan lányra 
lelnie, aki szép, okos és ráadásul 
még a lovakért is rajong. 

A nemes négylábúak és a csi-
nos hölgyek elkötelezett hívét fi-
gyelmesen hallgatta a Surányi 
testvérpár, s bár Évi nem szólt 
semmit, nővére rögtön ajánlatot 
tett: húgát próbálta néhány re-
ményt keltő szóval Szabi figyel-
mébe ajánlani. Szabi és Évi szóba 
elegyedtek, s lány szerint már 
akkor éledezni kezdett bennük a 
szerelem lángja. 

Az első buszos kaland után 
Szabi és Évi egy lakodalomban 
találkoztak, s részletesen megbe-
szélték, melyikük hányszor gon-
dolt a másikra. A lagziban Szabi 
azt is elárulta a szíve választott-
jának, hogy legszívesebben belo-
vagolna érte szülői házuk udva-
rára. A fehér lovon érkező herceg 
mesébe illő alakját idéző szavak 
valósággal levették Évit a lábáról. 
Szabi egy héttel később - szava-

Szabi barátnője. Évi bízik az igaz szerelem erejében. (Fotó: Tésik Attila) 

tartó ember lévén - tényleg meg-
érkezett Éviékhez: méghozzá ló-
háton. A lány persze olvadozott a 
szerelemtől. Két hét múlva új-
fent találkoztak, majd az elő-
nyári szezonban egy egész estén 
át beszélgettek a Körös-toroki 
üdülőterületen. Kapcsolatuk két 
és fél hónappal azelőtt fonódott 
igazán szorossá, hogy Szabi be-
költözött a Nagy Testvér házába. 

Évi szerint az érzelmeik erő-
sek, s azokat a televíziós való-
ságshow egyes, időnként pi-
káns elemei sem befolyásolhat-
ják. A lányt még azok a bókok 
sem tántorították el vélemé-
nyétől, amelyeket Szabi a ház-
ban Zsanett fülébe súgott. Pe-
dig a fiú egyszer még azt is 
mondta, hogy a szőke lány sok-
kal inkább az ő esete, mint az 

otthon maradt barátnője. La-
punk érdeklődésére Évi elárul-
ta: valójában neki sem Szabi az 
esete, sokkal inkább a latin ka-
rakterű fiúkat kedveli, ennek 
ellenére Szabi iránt érez igazi 
szerelmet, s szerinte a Big Brot-
her jóvoltából mostanra orszá-
gosan ismertté vált barátja is 
hasonlóképpen gondolkodik. 

M.SZ.J. 

A komáromi lány nem bánja, hogy elsőként távozott a Big Brother-házból 

Judit drukkol Popeynek 

Judit két liate még a házban lakott (Fotó: tv2) 

A BIG BROTHER-HAZ ELSŐNEK KISZAVAZOTT LA-
KÓJA. AZT SZERETNE. HA A VEGJATEKBAN 
BENNE LENNE A SZEGEDI POPEY IS. A KOMÁRO-
MI LÁNY CÁFOLJA A SZEGEDI CUKRÁSZRÓL EL-
TERJEDT PLETYKÁT, MISZERINT A FIÚ HOMO-
SZEXUÁLIS. EZENKÍVÜL BESZÉLT LAPUNKNAK A 
BOKROSI SZABIRÓL ÉS SAJÁT MEGVÁLTOZOTT 
ÉLETÉRŐL IS. 

Judit élete, miután kiköltöztették a Nagy 
Testvér házából, nem egyszerű. Folyamato-
san csörög a telefonja, mindenki tudni sze-
retné, milyen tapasztalatokkal hagyta ott a 
többieket. Mint mondja, a házban lényege-
sen nyugisabb volt az élet. Ennek ellenére si-
került ismét belerázódnia a kinti világba, de 
természetesen továbbra is figyelemmel kíséri 
a többiek mindennapjait. 

Judit elmondta, a házban semmit nem ér-
zékeltek abból, hogy mekkora sikert arat a 
műsor, hiszen hozzájuk egyetlen információ 
sem jutott el a külvilágból. Természetesen 
számított rá, hogy népszerű lesz, s a nézett-
ségi rekordoknak nagyon megörült. Persze a 
hirtelen jött népszerűségnek ára is volt. Ren-
geteg irigye lett, akik elsősorban családját és 
barátait támadták. A rosszindulatú pletyákat 
legnehezebben a barátja viselte, de a kapcso-
latukat ez sem tudta tönkretenni. 

Az elsőnek kiköltöztetett lány visszautasít-
ja azokat a véleményeket, amelyek szerint 
forgatókönyvet írtak vona nekik és utasítá-
sok szerint „viselkednek" a Big Brother-ház 
lakói. 

Judit a pletykákkal kapcsolatban különösen 
fontosnak érezte, hogy beszéljen Popeyről. A 
szegedi cukrászról ugyanis már olyan hírek 
kezdtek terjedni, hogy meleg, hiszen két lány 
közeledését is visszautasította. Judit elmond-
ta, Popey megalázónak érezte, hogy letámad-
ják, Évi ráadásul pár nappal azelőtt még egy 
másik fiúval bújt ágyba. A komáromi lány 
szerint intelligens felfogásra vall, hogy nem 
kellett neki az ilyen könnyű préda. Popeyjel 
kapcsolatban még megjegyezte: valószínűleg 
Iti lesz a legnagyobb ellenlábasa. Ugyanis ő 
az, aki folyamatosan megjegyzéseket tesz és 
ezzel láthatóan a közönséget is befolyásolja. A 
ház legtermetesebb lakója kezdte el például 
Pongót őrültnek nevezni, és lám, már az egész 
ország arról vitatkozik, vajon beszámítható-e 
a volt rendőr, jelenleg bugyiárus családapa. 
Judit szerint Popeynek nagy esélye van arra, 
hogy megnyerje a játékot, ezért Iti hamarosan 
őt is „elő fogja venni". 

Szabiról nincs már ilyen határozott véle-
ménye Juditnak, vele nem sikerült olyan kö-. 
zeli barátságba kerülnie, mint Popeyjel. Úgy 
látja, a bokrosi fiú túlságosan is alkalmazko-
dó, mindig figyelembe veszi, hogy amit 
mond, az mások tetszését is elnyerje. 

Judit bevallotta, négy kedvence lett a társa-
ságban. Azt szeretné, ha az utolsó körben 
Pongó, Zsani, Popey és Bálint maradna a 
házban. Szerinte közülük bárki megérdemel-
né, hogy nyerjen. Az nem bántja, hogy neki 
kellett elsőként távoznia, bár jól érezte magát 
a Nagy Testvérnél, és örül, hogy belevágott 
ebbe a kalandba. 

TÍMÁR KRISZTA 

Most is népszerűek 
az egyetemi klubok 
TOVABBRA IS SOK HALLGATÓ JAR A SZEGEDI EGYETEMI KLUBOKBA. A 
„SZOTE" ÉS A „JATE" AZ EGYETEMI-FŐISKOLAI BULIK MELLETT SZÁMOS 
KULTURÁLIS RENDEZVÉNYNEK IS HELYET BIZTOSÍT. 

A tavalyi tanévkezdéshez képest érezhetően többen keresték fel a 
SZOTE-klubot a szemeszter első heteiben, állítja Benke Csaba klub-
vezető. Megtudtuk: egyelőre még az évnyitó bulik időszaka jellemző, 
de már gólyaavatókra is igénybe vették a szórakozóhelyet. 

- A hagyományos pénteki és szombati bulik mellett ebben a félév-
ben nagyobb teret szeretnénk engedni a kulturális rendezvényeknek, 
az őszi kulturális fesztivál számos, többnyire zenei programjának 
helyszíne is a SZOTE-klub lesz - közölte Angyal Zoltán, a klub mar-
ketingese, aki elmondta: a jövő hónapban számos koncerten is buliz-
hatnak az egyetemisták-főiskolások. A meghívottak között szerepel a 
Back II Black, az Animál Cannibals és a Hrutka-Winchester páros is. 

A JATE-klub programszerkezetének megfelelően a hét első felében 
inkább a hallgatói rendezvények jellemzőek, a félév első hetétől a kari 
bulik és a szakestek kínálnak szórakozási lehetőséget a hallgatóknak 
- tudtuk meg Tóth Attilától, a klub vezetőjétől. Rendszerint szerdától 
az élőzenés koncerteké a főszerep, az érdeklődők még a héten buliz-
hatnak a United és a Heaven Street 7 előadásaira. 

- Jellemző, hogy a fiatalok évről évre később indulnak szórakozni, 
így a tanév eleji rendezvények előtt nem egyszer hosszú sorok alakul-
tak ki a bejáratnál, ez egyben jelzi azt is, hogy elégedettek lehetünk az 
érdeklődéssel - foglalta össze tapasztalatait a klubvezető. 

I. SZ. 

RANDI-rovat 
RANDIZOK FIGYELMEBE! TOVABB-
RA IS VÁRJUK LEVELEITEKET. 
UGYANÚGY HIRDETHETTEK, MINT 
EDDIG: A MELLÉKELT ÁBRÁT VÁG-
JÁTOK KI, S RAGASSZÁTOK AZ ÜZE-
NETET TARTALMAZÓ. NÉVVEL, CÍM-
MEL ELLÁTOTT BORÍTÉKRA. NEVE-
TEKET, CÍMETEKET NEM KÖZÖUÜK, 
AZ ÜZENETEK TARTALMÁÉRT FELE-
LŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK. A BO-
RÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: RANDI-RO-
VAT! 
NYÁRUTÓ 
Sziasztok, lányok! 27 éves, 180 
cm magas, szőkésbarna hajú, 
kék szemű szentesi srác vagyok. 
Barátnőt keresek egy helyes, 
16-28 éves lány személyében. 
Ha felkeltettem valakinek az ér-
deklődését az írjon „Nyárutó" 
jeligére. 
SZIVÁRVÁNY 
25 éves, 172 cm magas, vékony, 
sok minden iránt érdeklődő, ro-
mantikus, Vásárhelyen dolgozó 
lány vagyok. Keresem őszinte, 
nem dohányzó, az életet élvező, 
de komoly kapcsolatra vágyó pá-
rom. Ha úgy gondolod, összeil-
lünk, írj „Szivárvány" jeligére, 
vagy adj hírt magadról a 
06-30-424-2715-ös telefonszá-
mon. 
NAGYUTAZÁS 
„Nagy utazás" jeligére: Megtet-
szett a bemutatkozásod a Ran-
di-rovatban, ha van kedved, ta-
lálkozhatnánk valamikor. 24 
éves, barna hajú srác vagyok, 
dolgozom és suliba is járok, sza-
badidőmet pedig veled szeret-
ném tölteni! Nem tudom, mikor 
jut el hozzád ez a levél, de ha van 
kedved velem találkozni, írj 
sms-t a 30-403-2423-as számra, 
vagy válaszolj az újságban. 
A HARANGN ÁL 
„Nagy utazás" jeligére: Kedves 
ismeretlen lány! Én 24 éves, vá-
sárhelyi srác vagyok. Hirdetésed 
nagyon megtetszett. Ha neked is 
megfelel, találkozzunk a hirdetés 
megjelenését követő pénteken, a 
Kossuth téri harangnál, 17 óra-
kor. 
TALÁLKOZÁS 
„Nagy utazás" jeligére üzenem: 
27 éves, 180 cm magas, vidám 
természetű vásárhelyi srác va-
gyok. Szeretek sportolni, kirán-
dulni és néha szórakozóhelyre 

járni. Amennyiben felkeltettem 
érdeklődésedet, találkozzunk 
pénteken 18 órakor a Kossuth té-
ri posta előtt, vagy írj „Találko-
zás" jeligére. 
PLATÁN 
„Nagy utazás" jeligére: Kedves 
kék szemű! Pár szavas bemutat-
kozásod nagyon szimpatikus 
volt. Szeretnék veled találkozni! 
Én 28 éves, magányos, vásárhe-
lyi srác vagyok. Őszinte, roman-
tikus, természetkedvelő. Miután 
úgy gondolom, nem vásárhelyi 
vagy, csak itt dolgozol, jó lenne, 
ha te adnál találkozásunkhoz 
időpontot. Nekem a délutánok 
lennének jobbak. Válaszodat: 
„Platán" jeligére várom. 
RÉGI VÁGY 
Nagyon szimpatikusnak talál-
tam, amit magadról írtál. Én is 
komoly kapcsolatot keresek, 
akárcsak te. Erre vágyon már rég-
óta, de idáig még nem sikerült. 
32 éves, 169 cm magas, szegedi 
fiatalember vagyok. Szeretnék 
találkozni és megismerkedni ve-
led! Ha te is úgy gondolod, akkor 
várlak szeptember 27-én este fél 
7-kor az árvízi emlékműnél. Egy 
Délmagyarország lesz a kezem-
ben, szólíts meg bátran. 
SKORPIÓ 
Sziasztok, lányok! Én egy 23 
éves, 158 cm magas, átlagos ki-
nézetű, szemüveges, Szeged kör-
nyéki srác vagyok. Káros szenve-
délyem nincs, alapvetően életvi-
dám, de azért komoly gondolko-
dású vagyok. Szeretek zenét hall-
gatni, beszélgetni, sportolni, né-
ha diszkóba járni. Szeretnék 
megismerkedni egy maximum 
23 éves, hozzám illő, szép, ked-
ves, komoly és őszinte kapcsolat-
ra vágyó lánnyal, Szegedről vagy 
vonzáskörzetéből. A válaszokat 
„Skorpió" jeligére várom. 


