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Tavaszi egyetemi fesztivál 
A szegedi tavaszi egyetemi fesztiválra április 

13-áig várják az érdeklődőket. Több helyszínen 
is számos koncertet, előadást és bemutatót 

rendeznek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A március 20-án kezdődött szegedi tavaszi 
egyetemi fesztivál programjai eddig is rengeteg 
fiatalt vonzottak. A fesztivállal egy időben a 30. 
születésnapját ünneplő JATE-klubban a leg-
többen a Zanzibár, a Nyers és a Belga együttes 
koncertjére voltak kíváncsiak. Az utóbbi, a 
piros melegítős, magyar nemzeti hip-hopot 
játszó banda fellépése közben sütit osztogattak 
a lelkes rajongóknak. 

Ma, szerda délután 2 órakor a JATE-klubban 
előadást hallgathatnak meg az érdeklődők az 
Európai Unió ifjúságpolitikájáról, majd 17 órá-
tól a Lawfari Napok keretében különféle ve-
télkedők lesznek, este 10-től pedig jogászbál. A 
klub kistermében 19 órától miniszínpadi fel-
olvasóestet tartanak. A Tamási Áron Klubban 
este 6-tól Írországról diavetítéssel egybekötött 
élménybeszámoló lesz. A tanárképző díszter-
mében 19 órakor Öngyilkos chat címmel szín-
házi előadás kezdődik. 

Csütörtökön a JATE-ban este 9-kor meg-
választják „Az egyetem arcát", majd az Animál 
Cannibals koncertezik. A Tamásiban ismét ír 

élmények 18 órától. A SZOTE-pályán egész 
napos rendezvény keretében többek között 
lesz ökörsütés, kamionhúzás, paintball, ama-
tőr zenekarok koncertje és lovaglás. 

Pénteken délután 4 órakor a JATE-ban ki-
derül, ki ejti ki legszebben az orosz szavakat, 18 
órától a 6. sebesség, 21 órától pedig a Neo 
együttes lép színre. A Tamásiban este hétkor a 
Nemodin Színház mutatkozik be, ugyancsak 
hétkor a Bartókban a szegedi verset ünneplik. 

A hódmezővásárhelyi mezőgazdasági főis-
kolai karon a hangzatos nevű F-coli Napokat 
rendezik meg pénteken és szombaton. Á sze-
gedi Ifjúsági Házban szombaton 19 órától a 
Kispál és a Borz csap a húrok közé. Vasárnap 
viszont pihenőt kapnak a fesztivál résztvevői, 
mert nem lesz program. 

Hétfőn 21 órától a JATE-klubban a Wye 
együttes koncertezik, a Tamásiban 19-től „ésa-
többiek" terápiacsoport, a Belvárosi Miniplex 
kamaratermében 20 órától A gorilla délben 
fürdik című filmet vetítik. 

Kedden este 8 órától a JATE-ban Hobo tol-
mácsolásában hangzanak el Villon-versek. A 
Dugonics téren 15 órától zenél Maruzsánszki 
Endre és barátai, a Meztelen Ebéd, a PH, illetve 
az Insipid. A Tamásiban este nyolctól Ri-
vers-koncert, a Millenniumi Kávéházban dél-
előtt tíztől a turizmus a téma, az Impala Ház-
ban pedig este héttől Fosszília lapbemutató. 

Dedikált CD-t nyerhetsz 
a Princesstől 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Princess zenekar (képün-
kön) legújabb, Hegedűvarázs 
című lemezének megjelenése 
alkalmából a lányok Szegeden 
dedikálnak a hét végén. Szom-
baton 11 órakor helikopterrel 
érkeznek a Cora Áruházba, 
ahol egy órán keresztül várják 
rajongóikat. Öt szerencsés ol-
vasónk lehetőséget kap arra, 
hogy fogadja őket a leszál-
láskor és személyesen az 
együttes tagjaitól vehesse át a 
mindössze néhány napja 
megjelent, dedikált albumot. 
Ehhez mindössze két kérdést 
kell helyesen megválaszolni. 

1. Mi a neve az együttes 
tagjainak? 

2. Mi volt a Princess első 
albumának címe? 

A válaszokat péntek 12 óráig 
várjuk e-mailen vagy levele-
zőlapon. Címeink: 6720 Sze-
ged, Stefánia 10. (a lapra ír-
játok rá: Randevú-játék) vagy 
randevu@delmagyar.hu 

A nyerteseket péntek dél-
után értesítjük, ezért kérjük, 
hogy a postán feladott vála-
szok mellé írjátok oda tele-
fonszámotokat. Az e-mailt 
küldő nyertesek pedig elekt-
ronikus postaládájukba kap-
nak értesítést. 

Randizok figyelmébe! Tovább-
ra is várjuk leveleiteket, 

ugyanúgy hirdethettek, mint 
eddig: a mellékelt ábrát vágjá-
tok ki, s ragasszátok az üzene-
tet tartalmazó, névvel, címmel 
ellátott borítékra. Neveteket, 
címeteket nem közöljük, az 

üzenetek tartalmáért felelős-
séget nem vállalunk. A boríték-

ra írjátok rá: Randi-rovat! 

FÉNYSUGÁR 

22 éves, szegedi, káros szen-
vedélyektől mentes, barna ha-
jú srác vagyok. Olyan barátnőt 
keresek, aki helyes, vékony, 
szereti az állatokat, őszinte és 
hűséges típus, s nem rajong a 
diszkóért. Legalább 18 éves, 
maximum 160 cm magas lány 
válaszát várom, komolyabb 

RANDI-rovat 
kapcsolat reményében „Fény-
sugár" jeligére. 
TŰ AMO 

26 éves, 181 cm magas, barna 
hajú, zöld szemű, erős felépí-
tésű, káros szenvedélyektől 
mentes, intelligens, jó humo-
rú, dolgozó srác vagyok, aki 
szeret moziba járni, zenét 
hallgatni, sportolni, főzni, na-
gyokat sétálni, és aki nagy ál-
latbarát. Keresem azt a csinos, 
jó alakű, humoros és őszinte, 
de szerény főiskolás vagy 
egyetemista hölgyet, aki tartós 
és harmonikus kapcsolatra 
vágyik. Ha magadra ismersz, 
írj SMS-t a 20/240-39-57-es 
számra, vagy válaszolj a „Tü 
amo" jeligére. 
REMÉNY 

Keresem azt a csinos és vonzó 
lányt, akivel március 27-én, 

GUINNESS-REKORD ES T0BB MINT KÉTSZÁZ G0L0S KÜLÖNBSÉG 

Csocsóban Szeged a király 

A győztes szegedi csapat fele: (balról) Péter Gergő, Koródi Tamás és Péter Balázs. 
Fotó: Karnok Csaba 

Guinness-rekordot sikerült fel-
állítaniuk szegedi és budapes-

ti csocsósoknak. Nem elég, 
hogy a szegedi srácok beke-
rültek az angol könyvbe 111 
órás monstre játékukkal, ha-
nem több mint 200 gólos kü-
lönbséggel le is győzték fő-

városi kihívóikat. 

A csocsó sokkal több annál, 
mint hogy néhány pofa sör 
után tekergesse az ember a 
rúdra húzott bábukat. Az egy-
szerű kocsmai játék mára 
sportággá nőtte ki magát. 

Az ország számos városában 
egyesületek fogják össze a já-
tékosokat. Szegeden két éve 
alakult meg Tóth Patrick ve-
zetésével és húsz fővel a Sze-
gedi Csocsóegyesület. Rövid 
fennállása alatt a gárda az él-
mezőnybe verekedte magát. A 
szegedi srácokat a legjobb há-
rom csapat között tartják szá-
mon. 

Bryan Adams 
Budapesten énekel 
Budapesten lép fel Bryan 
Adams április 23-án. A kanadai 
rockénekes még a Here I Am 
turné keretében látogat el hoz-
zánk, de már valószínűleg több 
számot is fog játszani nyárra el-
készülő új albumáról. A Buda-
pest Sportarénába meghirde-
tett koncerten kívül az énekes 
sajnos nem sok időt fog nálunk 
tölteni, ugyanis az előtte és az 
utána lévő napon is fellép -
más országokban. 

18.15 körül a 2-es buszon „ta-
lálkoztam". Szemben álltunk 
egymással. Többször is ösz-
szenéztünk. Szemüveget, bor-
dó kabátot, a kabáton „vég-
zős" szalagot viseltél. Rajtam 
sötét bőrkabát volt, walkmant 
hallgattam. Hallani tehát nem 
hallottam, de amit láttam, az 
lenyűgözött. A Fő fasornál 
szálltál le a buszról. Én sajnos 
ezt nem tettem meg. Ha ma-
gadra ismersz és lenne kedved 
találkozni velem, kérlek, írj 
„Remény" jeligére. 
É. J., DE NE EGYEDÜL! 

„Mit gondolsz" jeligére üze-
nem: Igaz, hogy már régebben 
hirdettél, csak akkor nem ír-
tam. Ha szívesen megismer-
nél egy 21 éves, szegedi lányt, 
aki hozzád hasonlóan gondol-
kodik az életről, írj helyet és 

időpontot, amikor találkoz-
hatnánk. Jelige: „É. J„ de ne 
egyedül!" 
KETTESBEN 

„Kettesben" jeligére: Én egy 21 
éves, életvidám lány vagyok, 
aki szívesen megismerkedne 
veled. Ha van kedved talál-
kozni velem, akkor írj SMS-t a 
70/500-34-42-es számra. 

A budapesti Ellipszis Sport-
klub tagjai kitalálták, hogy 
Guinness-rekordot állítanak 
fel az egyhuzamban folyó já-
tékban. Ebben partnerként 
kérték fel a szegedieket. A két 
társaság 111 órán keresztül 
játszott egymással megállás 
nélkül, cserékkel. A rekord si-
került, ráadásul a vendég sze-
gediek 3298-3089 arányban 
diadalmaskodtak a pestiek fö-
lött. 

A hat szegedi közül a leg-
fiatalabb a 19 éves Horváth 
Ádám, vagy ahogy a többiek 
hívják Lánci. Ő a pécsi egye-
temre jár. A 21 éves Csöke 
Attila bácsalmási, de Szege-
den főiskolás. A korelnök, a 28 
éves Megyesi László ingatlan-
kezelőként és operatőrként 
dolgozik. A csongrádi megye-
székhelyen tanul programozó 
matematikusnak a kecskemé-
ti, 21 éves Péter Gergő. A 24 
éves Péter Balázs főiskolás. Ki-
csi, vagyis a 22 éves Koródi 
Tamás szintén diák. 

Kicsi hat éve kezdett el cso-
csózni. Lement egy kocsmába 
és megtetszett neki a játék. 
Folyamatosan edzett, azóta 
már kétszeres országos baj-
noknak mondhatja magát és ő 
az egyesület egyik leggólké-
pesebb csatára. Péter Balázs is 
csak szórakozási lehetőségnek 
tartotta eleinte. a csocsót, 
most azonban már szenvedé-
lyévé vált. Péter Gergő pedig 
kecskeméti barátainak kö-
szönheti, hogy a tradicionális 
pénteki partik hatására ráka-
pott a játék ízére. 

A 111 órás derbi mind szel-
lemileg, mind fizikailag kime-
rítette a srácokat. - A hangulat 
ennek ellenére iszonyú jó volt, 
hiszen poénokkal igyekeztünk 
egymást felspannolni, vala-
mint az ellenfelet megtörni -
mesélte Gergő. A versenyre 
különösebben nem készültek, 
csak a szokásos heti két edzé-
sen vettek részt. De a pestiek 
legyőzésére ennyi is elég volt. 

K.T. 

Drogmegelőzés a Deákban 
Múlt pénteken zárult a sze-
gedi Deák Ferenc Gimnázi-
umban a hagyományos Deák 
Olimpia, amelyen szellemi és 
sportversenyek sora adott al-
kalmat arra, hogy az iskola 
diákjai összemérjék tudásukat 
és ügyességüket. A fiatalok 
földrajz-, fizika-, matemati-
ka-, szavaló- és címerkészítő 
versenyeken, továbbá aszta-
liteniszben, kézi- és kosárlab-
dában, futballban tették pró-
bára magukat. Az iskolai olim-
pia egy tavaly ősszel indult 
egészségnevelési és drogpre-
venciós program része volt, 
amelyre a gimnázium az If-
júsági és Sportminisztérium-
tól kapott pályázati támoga-
tást. A testi-lelki egészség ér-
ték elnevezésű kampányban 
külső szakemberek, gyermek-
védelmi felelősök tartottak 
előadásokat valamennyi évfo-

lyam tanulói számára. Az 
egészségfejlesztés és a drog-
megelőzés kérdéseit kisebb 
csoportokban dolgozták fel, s 
eközben olyan képességek fej-
lesztésére is hangsúlyt fektet-
tek, mint például a személyes 
kapcsolatok kialakítása, a 
konfliktusok kezelése. A prog-
ram során ezenkívül igyekez-
tek alternatívát mutatni a sza-
badidő kellemes, hasznos el-
töltésére. Ez utóbbi törekvésbe 
illeszkedett a Deák Olimpia is. 

Baráthné Sóti Ildikó igazga-
tóhelyettes lapunknak el-
mondta: nem ez volt az első 
alkalom, amikor az iskolában 
egészségneveléssel foglalkoz-
tak. Már évek óta folyik ugyan-
is az intézményben egészség-
fejlesztő munka a tanév egé-
szén átívelő programsoroza-
tok keretében. 

H. SZ. 

Eminem egy piperkőc 
A világ első hip-hop Oscar-díjának tulajdonosa, Eminem júniusi, 
európai turnéja kapcsán furcsa kérésekkel rukkolt elő. A szerve-
zőknek meghagyta, hogy angliai szállodájában foglaljanak le a 
számára 15 szobát. A rapper két szobából edzőtermet akar csinál-
tatni. Ez még nem is lenne különös, hiszen köztudott, hogy Emi-
nem sportos alkat. Az azonban már elgondolkodtató, hogy a ke-
mény, odamondogatós szövegeiről ismert zenész haj- és arcpako-
lásokat is alkalmaz. Saját szépségreceptje van, ezért a többi szállo-
dai szobája ezeket a célokat szolgálja majd. Eminem kért egy 
masszázs-szobát, egy szaunát és egy termálvizes fürdőszobát is, 
ahol a kozmetikusa felrakhatja a pakolásokat a hajára és a bőrére. 
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