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Az árak 2005. augusztus 5-7 között, 
a készlet erejeig érvényesek. 
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Keresse az önkiszolgáló pultnál 
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A Belvárostól 12 percnyire 

Játsszon, és repüljön 
velünk Tunéziába! 
Ahogy hűséges olvasóink megszokhatták, a klasszikus értelemben 
vett napilapos rovatok, színes mellékletek mellett Fortunának is ál-
landó helye van a Délmagyarországban és a Délvilágban. Nap mint 
nap, lap mint lap kísérthetik velünk szerencséjüket olvasóink. Most 
futó játékunk végén éppen Tunéziába röpítünk valakit másodmagá-
val, a Gold Sun Travel segítségével. Sorsolás augusztus végén. 

Tudjuk, a fődíj nem lehet mindenkié, ezért, kárpótlásul, valameny-
nyi előfizetőnk 7 százalékos kedvezménnyel veheti igénybe az utazási 
iroda saját szervezésű horvátországi útjait. 

A játékkal kapcsolatos felhívásunk a 19. oldalon 

Szabi Fotó: Tc'sik Attila Popey Fotó Karnak Csaba Mi lo Fotó: Karnok Csaba Géza Fotó: Gyenes Kálmán 

Szabi a Tüskevár című film producere, Po-
pey formatortákat készít, Géza külföl-
dön fut maratont, Milo regényt ír. így ala-
kult az élete Csongrád megye egykori való-
ságshow-sztárjainak. Bár még megismerik 
őket az utcán, magukban már lezárták éle-
tüknek azt a fejezetet, amikor még róluk 
szólt minden újság és tévéműsor. 

Őket kukkolta az egész ország, és nem volt 
nap, hogy ne szerepeltek volna valamelyik 
újságban. Mostanra azonban a legtöbben 
már elfelejtették az egykori valóságshow-k 
sztárjainak nevét. Mindegyik fiatal másként 
tudta feldolgozni a mellőzöttséget. A Big 
Brother első részének győztese, Évi például 
depressziós lett, és öngyilkosságot kísérelt 
meg, Renatóoak és Segalnak pedig rendőrsé-
gi iigye is volt. Csupán néhány szereplőnek 
adatott meg, hogy az ismert „sztárok" között 
megmaradhasson: Majka előbb műsorveze-
tőként, majd rapperként csinált karriert, 
Molnár Anikó pedig sorozatos férfiügyeivel 
tartja fenn a bulvársajtó érdeklődését. 

Szabi és a Tüskevár 
A többség azonban szép csendben eltűnt a 

világ elöl. Közéjük tartoznak a Csongrád me-
gyei játékosok is, akiket megkértünk: mesél-
ték el, hogyan élnek mostanában. Gyovai 
Szabolcs, a Big Brother első részének Szabija 

két évvel ezelőtt saját rendezvényszervező cé-
get alapított, jelenleg pedig a Csongrádon ké-
szülő Tüskevár című film producereként és 
sajtosaként dolgozik. - Most a forgatás miatt 
itthon voltam Bokroson, néhány nap múlva 
azonban befejezzük a munkát, és visszame-
gyek Gödöllőre, hogy elvégezzem az utolsó 
évemet az egyetemen - mesélte. Azt mondta, 
a valóságshow számára csak negatívumokat 
hozott. Bár már régen lezárta magában életé-
nek ezt a szakaszát, az utcán még mindig 
megismerik. - Sajnos - tette hozzá. 

Kick-box és futás 
Lakótársa, l\>pey visszatért oda, ahonnan 

elindult: a szegedi családi cukrászdába. -
Nem akartam beállni abba a sorba, ahol min-
den valóságshow-szereplő lemezt adott ki 
vagy könyvet írt.- Inkább maradtam annál, 
amihez igazán értek: a tortáknál - magyaráz-
ta döntését Szabadi István. Emlékezetes mo-
torbalesete miatt, amely után napokig az in-
tenzív osztályon ápolták, hosszabb időre ab-
bahagyta a kick-boxot, fél éve azonban már 
ismét versenyez, és heti négy-öt alkalommal 
edz a Röszke SK-ban. Szabival ellentétben 
pedig örül annak, hogy a mai napig megisme-
rik. 

A Big Brother 2-ben szerepelt Szabó Géza, 
a kőműves, ultramaratonista apuka. A 40 
éves férfinak két fia után egy kislánya szüle-

tett három héttel ezelőtt, a családbővülés mi-
att pedig építkezni kezdett Újszegeden. Saját 
maga húzza fel a falakat, hogy új otthonuk 
éppen olyan legyen, amilyennek megálmod-
ták. Emellett dobolni tanul, és továbbra is 
fut: Róma, Berlin és Párizs után idén Mona-
cóban és Amszterdamban teljesíti majd a 
maratoni távot. , 

Milo és a középkor 
A legutolsó valóságshow, a Való Világ 3 

győztese, Milo nyáron Deszkről Budapestre 
költözött. Néhány hónapra kipróbálták sze-
relmével az együttélést, emellett az RTL Klub 
pr-osztályán gyakornokoskodott. - Egyelőre 
annyi a biztos, hogy augusztus végérc befeje-
zem első könyvemet, egy középkori témájú 
regényt, szeptembertől pedig visszamegyek a 
békéscsabai albérletembe, hiszen folytatódik 
az iskola. Hogy aztán onnan melyik városba 
megyek majd haza, azt még nem döntöttem 
el. 

A szereplők közül egyedül Milo kapott a 
műsor után állásajánlatokat, ám ő sem élt a 
lehetőséggel, mert előbb szeretné befejezni az 
iskolát. Nem tudták tehát kamatoztatni az 
ölükbe hullott ismertséget - igaz, nem is na-
gyon akarták. Mindannyian a hétköznapi 
életet választották, melyben a jelek szerint 
jól érzik magukat. 

TÍMÁR KRISZTA 

Szabadidőpark 
Opusztaszeren 

Egy mosollyal több 

A megyei egykori valóságshow-sztárok nem éltek az ismertség előnyével 

Hétköznapi való világ 

Még szakértőnek sem kell lennie ahhoz, hogy a nyári kánikulában kedvére 
hűsöljön! Most egy klímás Chevrolet lacetti már 2 755 250 Ft-tól az Öné lehet, 
mert a légkondicionálót ajándékba adjuk! 
A légkondicionálót minden Lacetti modellhez a jándékba adjuk szeptember 30-tg. 

Chevrolet. Az igazi plusz. 

Infovonal: 06 40 91 88 88 www.chevrolet.hu 

Az egykori Pallavicini-kastélyban 
működő »pusztaszeri pszichiát-
riai otthon lakói számára alakí-
tottak ki egyedi tervezésű fajáté-
kokkal felszerelt szabadidőpar-
kot, amelyet tegnap avatott fel. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ötmillió forintból jött létre az a 
szabadidőpark, amelyet a Csong-
rád Megyei Önkormányzat Pszi-
chiátriai Otthonában tegnap ad-
tak át az otthon lakóinak. Az ese-
ményre eljött Göncz Kinga ifjú-
sági, családügyi, szociális és 
esélyegyenlőségi miniszter is. Az 
egyedi tervezésű fajátékokat - a 

mászókákat, hintát és más esz-
közöket - úgy alakították ki, hogy 
a legtöbb ápolt használni tudja. 
Az intézményben 310 gondozott 
él, közülük többen dolgoznak. A 
parkban szabadidejüket sporto-
lással tölthetik el, ami egyfajta 
rehabilitáció is számukra. A sza-
badidőpark az iskolások számára 
is nyitott: a jövőben vetélkedőket 
és sportrendezvényeket tartanak 
a parkban. A rendezvényekre 
nemcsak az otthon, hanem a te-
lepülés lakóit is szívesen látják. A 
szabadidőpark az Új esély Alapít-
vány kezdeményezésére magán-
személyek és civil szervezetek tá-
mogatásával épült meg. 

Ügycsségfejlesztő játék a parkban Fotó: MTI/Németh György 

http://www.chevrolet.hu

