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A koraszülés terápiája A nagyszínházba költözött a Megyeri vándorszínház Kellér-bohózata 

Habkönnyű szórakozás 

Götiiöri Krisztián, Perjési Hilda, Szilágyi Annamária-és a szőnyegen: Borovics Tamás Fotó: Karnak Csaba 

Nem akar többet, csak szóra-
koztatni, ellazítani A szabin 
nők elrablása című zenés bo-
hózat, amit a júliusi premier 
után szombaton mutattak he a 
nagyszínházban a Megyeri Ká-
roly Vándorszínház vállalkozá-
sában. 

Paul és Franz Schöntan darabja 
nyomán a népszerű színész, hu-
morista és konferanszié, Kellér 
Dezső a múlt század negyvenes 
éveiben írt habkönnyű bohózatot 
a Siklódra látogató Rettegi Frido-
lin színidirektorról és társulatá-
ról, amely józan számításból mu-
tatja be a helyi gimnáziumi törté-
nelemtanár, dr. Bányai Márton 
antik tárgyú tragédiáját, A szabin 
nök elrablását. A tanár úr tipikus 
papucsférj, aki felesége és két lá-
nya elvárásainak szeretne megfe-
lelni. Titkon őrzött ifjúkori zsen-
géjét csak azért adja át a 
bohém- ripacs szín igazgatónak, 
mert a ház asszonya és Etelka 
leánya épp Hisnádfürdőn kúrálja 
magát, így a premiert tudtuk nél-
kül megtarthatják a kisváros lö-
völdéjében. Bányai levelet ír nejé-
nek: maradjanak csak nyugodtan 
tovább, ő a dolgozatokat javítja 
otthon, Rózát, a szobalányt is el-
engedte a nénikéje temetésére. 
Róza épp a levelet indul feladni, 
amikor váratlanul hazaérkezik 
Bányainé, és elolvassa a neki'szó-
ló hazugságokat. Ezzel indul a fül-
lentések, lódítások, félreértések 
és színlelések kacagtató sorozata. 

A bohózat kipróbált eszközeit 
alkalmazza a produkció, nem ér-
het meglepetés, azt kapjuk, amit 
a műfajtól várhatunk: kunco-
gást, röhögést, idegcsillapító ha-
hotát. Nincs min gondolkodni, 
nincs drámai feszültség, energiát 
emésztő katarzis sem terheli a 
nézőt - helyette stresszoldó, fel-

szabadító szeánszot kínál Me-
gyeri Zoltán rendező és csapata. 
A közönség láthatóan vevő a sok 
bolondságra, talán mert érzi: a 
színészek is élvezettel iátsszák. 
Kell egy kis ripacskodás - időn-
ként mindenkinek. Borovics Ta-
más Rettegi Fridolinként kiváló-
an kamatoztatja hórihorgas ter-
metét, karakteres fizimiskáját, 
elég tőle néhány jellegzetes gesz-
tus vagy mozdulat, és a publi-
kum már dől a nevetéstől. 
Meg-megesillan a fény lanik 
László tükörsimára borotvált fe-
jén, amikor a belgrádi kereske-
dőt, Raposa Bogdánt hatalmas 
bajusszal, nagy vehemenciával, 
kacagtatóan adja. Bányaiként 
Rácz Tibor finoman Kellér Dezső 

alakját is felidézi, amikor a füg-
göny elé lépve, az egyik függöny-
szárnyba kapaszkodva, mintegy 
a közönséggel beszélgetve énekli 
cl Horváth )enő és Szenes Iván 
slágerét: Mások vittek rossz 
utakra engem... Bár drámai szí-
nésznőként ismerhetjük inkább, 
megint kiderül, hogy Fekete Gizi 
mindent tud: Bányainéja hol el-
viselhetetlen fúria, hol pedig 
táncra perdülő úriasszony. Szil-
ágyi Annamária ízes tájszólással, 
utánozhatatlan humorral és bő-
vérű bájjal adja Rózát, a szoba-
lányt. Gömöri Krisztián tiszte-
lettudó, igyekvő kisember vő, 
Boncz Adám pedig a névhez illő, 
felhőkben járó könnyedséggel 
játssza az utazó társulat ifjú hős-

szerelmesét, Szendeffy Edét. He-
lyes naivák a Bányai lányok: 
Papp Gabriella és Perjési Hilda, 
karakteres iskolaszolga Szűcs 
Lajos. Eredetileg kifejezetten ne-
ki írt, önálló betétszámmal Ret-, 
teginéként szerepelt a produk-
cióban Vajda Júlia is, akinek a je-
lenetét - betegsége miatt - ki-
hagyták a mostani előadásokból. 

Langmár András díszlettervező 
a faragott, míves, robusztus író-
asztallal, a jellegzetes bútorokkal 
a két világháború közötti művelt 
középosztálybeli vidéki polgári 
otthonok világát idézte meg. A 
dalokhoz a színház zenekarának 
öt muzsikusa biztosította a stílu-
sosan könnyed élő kíséretet. • 

H.ZS. 

Mi az oka a koraszülésnek? Új 
gyógyszerekkel mcgakadályoz-
ható-e, hogy éretlen, ezért be-
tegségekre érzékeny magzat jöj-
jön világra? E kérdésekre is vá-
laszol a Mindentudás Egyeteme 
- Szeged sorozatban elhangzó 
előadásában Falkay György pro-
fesszor, a szegedi gyógyszerész-
tudományi kar Gyógyszerhatás-
tani és Biofarmáciai Intézeté-
nek vezetője. 

Koraszülésről akkor beszélünk, 
ha a 37. terhességi hét előtti fájá-
sok nyomán világra jön az újszü-
lött - rögzíti kiindulópontját dr. 
Falkay György professzor. A je-
lenség veszélyességét pedig ada-
tokkal érzékelteti: a csecsemőko-
ri halálozások 80-85 százaléka 
és a megbetegedések jelentős 
aránya is a koraszülöttek közül 
kerül ki. Ugyanakkor - országtól 
és népcsoporttól függően - az új-
szülöttek 6-22 százaléka, vagyis 
nagyjából minden tizedik gyerek 
az ideálisnál korábban jön a vi-
lágra. Például az Amerikai Egye-
sült Államokban a fekete lakos-
ság körében 20 százalékos az 
arány. Tény: emelkedik a kora-
szülések aránya - főleg a fejlett 
országokban. E jelenség magya-
rázata lehet a stressz, a dohány-
zás és a fizikai túlterhelés, a 
rendszertelen és túlhajtott élet-
mód. Egyes kutatók szerint az 
ideálisnál korábbi szülés elindu-
lását gyulladás, mások szerint bi-
zonyos hormonok hiánya, vagy 
éppen többlete okozza. 

Nagyon sokat tudnak az orvo-
sok a terhesség'fiziológiájáról és 
lélektanáról, csak épp azt nem 
tudják, mi az első lépés, amely 
beindítja a szülést. Hippokratész, 

a nagy görög 
orvos két-
ezer évvel W f l f l R 

azt fi^KKMm 
mondta: a MINDENTUDÁS 
szülés azért EGYETEME 
következik S Z E G E D 
be, mert a 
magzat éhes, vagyis a magzatból 
kiinduló információk indítják be 
a születést. Ma úgy vélik a kuta-
tók, hogy összetett és finom me-
chanizmusok összjátéka a folya-
mat. Ennek bonyolultságát érzé-
kelteti, amit mindannyian tu-
dunk: a terhesség idején a méh-
száj zárt, a méh laza állapotú, vi-
szont a szülés indulásakor épp 
fordítva: a méhszáj ellazul és a 
méh izmai megfeszülnek. Ha túl 
korán indul be a folyamat, akkor 
visszafordításához olyan gyógy-
szeres terápiás eszközre lenne 
szükség, amely a magzatot az 
anyaméhben tartja. Ezért keres-
nek a szegedi kutatók olyan mo-
lekulákat, melyek új, potenciális 
gyógyszerként az eddigi terápiás 
eszközöknél jobbak lehetnek. A 
munka az állatkísérletek fázisá-
nál tart. Az eredmények biztató-
ak, három mechanizmust elő-
adásában is ismertet a professzor, 
de hangsúlyozza: sok-sok év is el-
telhet, mire világra jön a koraszü-
lést gátló gyógyszer. 

A Mindentudás Egyeteme -
Szeged következő előadása no-
vember 30-án 18 órakor kezdő-
dik Szegeden az egyetemi TIK 
kongresszusi termében (Ady tér 
10.). A Mindentudás Egyeteme a 
Magyar Tudományos Akadémia 
tudományos vezetésével és a 
Magyar Telekom társadalmi sze-
repvállalásával jött létre. 
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Mákos? Diós? 

Milliós? 
MKB Karácsonyi Kölcsön 

Készüljön a karácsonyi ajándékozásra az MKB 
Karácsonyi Kölcsönnel, és most az MKB Bank 
is megajándékozza önt: 

• egy „Szerencs«bejglivel", amellyel 
egymillió forintot nyerhet, 

• sót, ezen felül a kedvezménye» folyósítási 
jutaléknak köszönhetően akár >5-30 ezer 
forinttal többet költhet ajándékokra. 

További részletek fiókjainkban, az MKB 
TeleBANKár 06/40 333 666-os telefonszámán 
vagy a www.mkb.hu honlapon. Ajánlatunk 
a 2005. nov. 15-től dec. 31-ig befogadott köl-
csönigénylések esetén érvényes. Ez a hirde-
tés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, 
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. 

További kedvezmények! 
Szőrényiné Kuti Évát, az 

Allianz Hungária Biztosító 
Rt. szegedi fiókjának veze-
tőjét arról kérdeztük, hogy 
mit várhatnak a díjak terén 
a piacvezető biztosító ügy-
felel felelősségbiztosításuk 
megkötésekor. 

Röviden úgy fogalmazhatok, 
hogy tovább bövitettük a díj-
kedvezményre jogosultak kö-
rét. Többek között a nyugdija-
sok. a hölgyek és az Autóklub-
tagok mellett 2006-tól a köz-
alkalmazottak. a mezőgazda-
sági őstermelők és a takarék-
szövetkezett számlával ren-
delkezők Is díjengedmények-
hez Jutnak. A kedvezmények 
nagy része összeadható. így 
akár 38%-kai is csökkenthető 
az alapdíj. 

Pl. egy 7 éve Jogosítvánnyal 
rendelkező. B3 besorolású. 35 
éves hölgynek a 2005-ös gyárt -
mányit, 1.4-es Opel Astra autó-
jára. amire egyidejűleg caseót 
ts kötött és léléves gyakoriságú, 
dijlehivásos fizetési módot vá-
lasztott, a 2006-ra érvényes 
kőtelező biztosításának éves 
dija 26 44^ Ft. 

Ugyanezen paraméterekkel 
a KÖBFÚ-nél 29 336 forintot, 
az Aegonnál 33 667 forintot, a 
Generáli-Providenciánál 38 719 
forintot kellene Űzetnie. 

Szörényiné Kuti Éva 
flóklgazgató 

- Hol tájékozódhatnak ügy-
feleik a változásokról? 

Azt Javaslom mindenkinek, 
hogy érdeklődjön kapcsolat-
tartó tanáesadójánál . hiszen 
így pontos, személyre szabott 
Információt kapha t . Termé-
szetesen a Bókjainkban (Sze-
geden a Szent István tér 10. 
alatt), kirendeltségeinken ts 
készséggel adnak mindenki 
számára felvilágosítást. Most 
hosszabbított nyitva tartással, 
hétköznap fél 8-tól 17 óráig, 
szombaton 8-tól 14 óráig vár-
juk partnereinket. Telefonos 
ügyfélszolgálatunk a 06-40-
421 -421 -es számon hétköznap 
8-20 óráig, hétvégén 8-16 óráig 
érhető el. Az újdonságokat hon-
lapunkon ts megtalálják: 
www.allianz.hu. (x) 

K L RENAULT 
IGF m AUTÓKAT ALKOTUNK 

Válassza az -• ^ , 

f t — " ' * - v a l m o s t h , m 

idei év bajnokát! 

A klfmás Thaiia Status limitált szériát most különlegesen vonzó felszereltséggel: 
szervokormánnyal, központi zárral, állítható magasságú kormánnyal és 
vezetőüléssel, elektromos ablakemelőkkel, rádiómagnóval, ködfényszóróval, már 
2 299 000 Ft -tói ajánljuk. Várjuk márkakereskedésünkben! www.rpniuilt.hu 

A2ajánlat ¡005.ll.Ot-tölakéutaerejéigérvényei Fagyasztáskter/100 kid:vegyes 4,6-7,3,városi:5,7-10,0:országúti: 
4.0-5.8. COj-kibocsátás g/km 121 174 (változatta függően). Resztetekről es feltétetekről érdeklődjön márka 
kereskedésünkben! 

RENAULT FEJES AUTÓHÁZ 
(Dacia Márkaszerviz) 
Hmv.-hely, Táncsics M. út 21. • Tel.: 62/231-801 
Nyitva tartás: h.-p.: 8-12, 13-17, szo.: 9-12 

Dél-alföldi Regionális 

innovác ió s 
Ü G Y N Ö K S É G 

INNOCSEKK PÁLYÁZATI 
ÉS MIKROHITEL INFORMÁCIÓS NAPOK 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség a vállalkozások 
innovációs tevékenységét támogató 

INNOCSEKK pályázati programról Szarvason és Kiskunhalason, 
valamint a vállalkozások mikrohitel-lehetőségeiről Kiskunhalason 

rendez információs napokat 
a Dél-alföldi Régióban. 

i Az 1. információs nap 
Időpont: 2005. december 6., 10.00 óra 

Helyszín: Szarvas, Anna-liget 8. 
Halászati és Öntözési Kutatóintézet, 

Agrár-Vízgazdálkodási Innovációs Központ 
Előadás témája: INNOCSEKK pályázati program ismertetése 

A 2. információs nap 
Időpont: 2005. december 7., 10.00 óra 

Helyszín: Kiskunhalas, Kossuth L. u. 39. 
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági. 

Közgazdasági ós Informatikai Szakközépiskola 
Előadások témája: INNOCSEKK pályázati program, 

Alapszintű Tanácsadás Nyújtása 
Központi Program, Mikrohitel Program, Mikrohitel Plusz Program 

ismertetése. 

Az információs napok részletes programja megtekinthető 
a www.del-alfold.hu, illetve a www.darinno.hu honlapokon, 

valamint érdeklődni lehet a 62/549-598 telefonszámon. 

http://www.mkb.hu
http://www.allianz.hu
http://www.rpniuilt.hu
http://www.del-alfold.hu
http://www.darinno.hu

