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Szulák Andrea számára Szeged Magyarország Párizsa 

Örökzöldek a színházban 
Koncertet - saját megfogalmazása szerint 
egy kellemes hangversenyt - ad ma este hét 
órakor a Szegedi Nemzeti Színházban Szu-
lák Andrea. 

Egész egyszerűen örömzene című produkció-
jával hétfőn este Szegeden lép fel Szulák And-
rea. Koncertje helyszínéül a Szegedi Nemzeti 
Színházat választotta - nem véletlenül. 

- A színházi közeg mindenképpen üzen va-
lami intellektuálisát - magyarázta. - Én nem 
szeretnék farmernadrágban és tornacipőben 
üvöltözni egy sportcsarnokban, mert ez már 
megvolt az életemben. Egy másik szinten 
szeretnék működni előadóművészként, és 
ehhez talán a színház a legideálisabb közeg, 
mert meghitt, hangulatos világ. 

Műsorát a művésznő úgy jellemezte: remé-
nyei szerint egy nagyon kellemes hangver-
seny lesz. - Nem lesznek látványeffektusok -
én leszek az egyetlen látvány, meg a zenekar. 
Nem szerepelnek majd meztelen férfiak és 
nők a színpadon, és tűzokádó sárkány sem 
lesz. Ez egy hangverseny lesz a szó klasszikus 
értelmében, kicsit már karácsonyi hangulat-
ban. Örökzöldeket, világslágereket és 
dzsesszmelódiákat fogok énekelni, kizárólag 
angolul. 

Szulák Andrea - talán kijelenthető - karri-
erje csúcsán van. Két önálló televíziós műso-
ra van, a színházak jobbnál jobb szerepaján-
latokkal keresik meg, és énekesnőként is telt 
házakat vonz. Manapság már szinte kikerül-
hetetlen, hogy az ilyen népszerű sztárok 
rendszeresen szerepeljenek a bulvárlapok 
címoldalain, neki azonban még ezt is sikerül 
kivédenie. S hogy mi a titka? - Kemény mun-
ka - mondta. - Tiszteletben tartom azokat az 
újságírókat, akik kénytelen-kelletlen ebből 
élnek, és kötelességemnek érzem, hogy időn-
ként bizonyos szűrt információkkal a sajtó és 
köztem lévő jő viszonyt ápoljam. Ami belő-
lem érdekes lehet, örömmel megosztom má-
sokkal. De a magánéletem az a magánéle-
tem, és szeretném is megtartani. Egyébként 
pedig igyekszem hétköznapi módon élni és 
nem alapot szolgáltatni különféle bulvár-
pletykákra. 

Az énekes-színész-műsorvezetót rengeteg 
kellemes emlék köti Szegedhez. Többször 

Szulák Andrea a színpadon Fotó: Frank Yvette 

fellépett a Dóm téren - többek közt idén nyá-
ron a dixie-gálán - és szerepelt Gregor József 
hagyományos önálló estjén is. - Szeged egy 

csoda, számomra ez a város Magyarország 
Párizsa - áradozott. 

TÍMÁR KRISZTA 

Mindentudás Egyeteme - Szeged: Kemény Lajos 

Az allergia, korunk 
népbetegsége 
Miért vált ily gyakorivá a szénanátha, az aszt-
ma, az ckecma, a kötőhártya-gyulladás és az 
táplálkozási allergia? Mi e betegségek közös 
jellemzője? Gyógyítható-e az allergia? E kér-
désekre is választ ad Kemény Lajos bőrgyó- MINDENTUDÁS 
gyász professzor az Allergia, korunk népbe- [ ¿YETEME 
tegsége című, a Mindentudás Egyetem - Sze- g j p p; p p, 
ged sorozatban elhangzó előadásában. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A XXI. századot az allergia évszá-
zadának is szokás nevezni - isme-
ri el Kemény Lajos professzor. A 
Szegedi Tudományegyetem Bőr-
gyógyászati és Allergológiai Klini-
ka vezetője azt mondja: az elmúlt 
2-3 évtizedben megfigyelhető, 
hogy az allergiás megbetegedések 
gyakorisága - főleg a fejlett, ipari 
országokban - gyorsan emelke-
dik. Az allergiás betegségekben -
szénanáthában, asztmában, ekcé-
mában, allergiás kötőhártya-gyul-
ladásban, illetve táplálkozási al-
lergiában - szenvedő lakosság ará-
nya akár a 20-40 százalékot is el-
érheti. A betegség Magyarorszá-
gon is egyre gyakoribb. Bár az al-
lergiás betegségek az életet több-
nyire nem veszélyeztetik, igen 
kellemetlenek a betegek számára, 
kezelésük pedig sokba kerül. 

Az allergiák kialakulásáért 
örökletes faktorok és környezeti 
tényezők tehetők felelőssé - ma-
gyarázza a professzor. Az úgyne-
vezett higiénia hipotézis szerint 
az allergiás betegségek kialakulá-
sát az okozza, hogy a civilizál-
tabb, nyugati típusú életforma a 
nagyobb tisztaság révén magával 

vonja a bakteriális és vírusos be-
tegségek gyakoriságának csökke-
nését, ami az immunrendszer 
nem megfelelő irányú fejlődését 
eredményezi. Ezzel összhangban 
a korai gyermekkorban lezajló 
fertőzések védő hatásúak az al-
lergiás betegségek kialakulásával 
szemben. Ez magyarázza a gyer-
mekközösségekben felnőtt, fer-
tőzéseken gyakran átesett gyer-
mekek allergiákkal szembeni re-
latív védettségét. A kisgyermek-
korban gyakran alkalmazott an-
tibiotikus kezelés ugyanakkor az 
allergiás betegségek gyakoriságát 
fokozhatja. 

Az allergiás betegségek közös 
jellemzője, hogy a tünetek kiala-
kulásának előfeltétele az allergi-
át kiváltó szerrel (allergénnel) va-
ló előzetes találkozás, illetve 
hogy egyre súlyosbodhat. 

A Mindentudás Egyeteme -
Szeged legújabb előadása novem-
ber 23-án 18 órakor kezdődik 
Szegeden a TIK kongresszusi ter-
mében (Ady tér 10.). A Minden-
tudás Egyeteme a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tudományos 
vezetésével és a Magyar Telekom 
társadalmi szerepvállalásával 
jött létre. 
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Ön mire költene évi 
40 000 Ft 
megtakarítást?* 

Váltson T-Kábel telefonra! 
Akár 1 240 Ft havidíj 
0 Ft kapcsolási díj 
Ingyenes beszélgetés hálózaton belül 

Országszerte ingyen telefonálhat a kabeltelefonnai ellátott települesek között: Békés, Békéscsaba, Csömör 
Dunakeszi, Esztergom, Fót, Gyula, Hódmezővásárhely, Makó, Orosháza, Szeged és Veresegyház. 

Ü H » 
"Az éves 40 000 Ft megtakarítás a 2005. szeptember 13-án az Invitel honlapon közzétett, Alaphang díjcsomag tarifáihoz viszonyított számításon alapul havi 192 perc beszélgetés esetén. 

Zöldszám: 06 80 33 55 77 • www.t-kabel.hu 
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http://www.t-kabel.hu

