
• A K T U Á L I S - SZOMBAT, 2 0 0 2 . JÚNIUS 15. 

László Arankáé és Tekulics Péteré a gyermekgyógyászat két rangos díja 

Szegedi orvosok nagy sikere 

László Aranka a sors kegyeltjének tartja magát. 

A Magyar Gyermekorvosok Társaságának történetében először 
fordul elő, hogy két szegedi orvos vehette át a legmagasabb szakmai 
elismeréseket. A társaság Schöpf-Merci-díját vehette át tegnap 
látabányán László Aranka, a szegedi gyermekklinika orvosa, Ifc-
kulics Pctcr, az újszegedi gyermekkórház igazgató főorvosa pedig a 
Kökay János-emlékcrem birtokosa lett. 

Tékulics Péter díja az orvoslás elismerése. Fotók: Schmidt Andrea 

„Légy erős, hogy a siker el ne szé-
dítsen, és a szerencsétlenség ösz-
sze ne törjön!" - ezeket a szavak-
kal indította útjára erdélyi szár-
mazású édesapja László Arankát, 
aki a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságának ünnepi nagygyűlé-
sén Schöpf-Merci emlékérmet 
vehetett át, a társaság életműdí-
ját. 

László Aranka már szigorló 
évében kinevezett gyakornok-
ként dolgozott a szegedi kór-
bonctani intézetben, ahol nyolc 
és fél éven át remek alapokat 
szerzett a klinikai diagnosztiká-
hoz. Kandidátusi és akadémiai 
disszertációját is a klinikai gene-
tika témakörében készítette. A 
Schöpf-Merei-díjat több évtize-
des szakmai tevékenysége és ku-
tatómunkája révén érdemelte ki. 
Az orvosnő tagja a Magyar Hu-
mángenetikai Társaság vezető-
ségének, az MTA Humángeneti-
kai Bizottságának, jelenleg a sze-
gedi munkabizottság elnöke. 
Több mint harminc éve folya-
matosan támogatja kutatásait az 

Egészségügyi Tudományos Ta-
nács, tíz éve az Országos Tudo-
mányos Kutatási Alap pályáza-
tainak nyertese. 

Idén kiemelt kutatási támoga-
tást kapott munkacsoportja a ro-
ma populáció örökletes betegsé-
geinek vizsgálatára. Tavaly az 
ideggyógyászok lapjának legjobb 
cikkévé választották írását, s 
mint mondta: a más szakterüle-
ten dolgozó neurológusoktól ka-
pott elismerés rendkívül becses 
és serkentő számára. A napi 
munkában legnagyobb öröme, 
hogy a méhen belüli fejlődési 
rendellenességek időbeni felis-
merésével sok páron és gyerme-
ken segíthet. 

A szegedi szűrőcentrumban, 
amely az országban elsőként nyi-
tott meg, az egész országból, sőt 
külföldről érkező pácienseket is 
ellátnak. Az örökletes enzimbe-
tegségekkel kapcsolatos eredmé-
nyeket nemzetközi szinten is 
összehasonlítják, 16 hazai és 
külföldi központtal állnak kap-
csolatban. 

László Aranka a most kapott 
elismerést közös eredménynek 
tartja, önmagát pedig a sors ke-
gyeltjének, amiért a díjat ő ve-
hette át, hisz kiváló tanítómeste-
rei, kollégái, Magyarország egyik 
vezető gyermekklinikájának lel-
kes, megszállott orvosai nélkül 
nem érhette volna el ezeket a si-
kereket. 

• 
A nemrégiben Pro urbe-díjat 

kapott Tekulics Péter, az újszege-
di gyermekkórház igazgatója az 
ünnepi ülésen a Bókay Já-
nos-emlékérmet vehette át, amit 
a tagság szavazatai alapján az el-
nökség annak az orvosnak ad, 
aki az elmúlt időszakban sokat 
tett a gyermekorvosok társaságá-
ért és az orvoslásért. Tekulics Pé-
ter úgy véb, a díjakkal a társaság 
a szegedi gyermekorvoslás ma-
gas szintjét ismeri el. - Munká-
mat szolgálatnak tekintem. Ha 
újra kezdhetném a pályámat, 
ugyanezt választanám. A családi 
hátterem biztosítja, hogy amíg 
bírom, folytathatom munkámat. 
Jó érzéssel tölt el, hogy a kórház-
ban elért eredményeink nem 
maradnak észrevétlenek 
mondta a főorvos, hozzátéve: a 
siker összes munkatársának ér-
deme is. Hogy az újszegedi kór-
házban milyen jó gárda alakult 

ki, azt az is bizonyítja, hogy az 
országban itt a legkisebb a fluk-
tuáció. 

A Tekulics Péter által vezetett 
gyermekkórház az ország egyik 
legszebb gyógyító intézménye, 
ahol az elmúlt években teljes kö-
rű szakambulanciai rendszer 
épülhetett ki. Az, hogy nehéz 
anyagi helyzetének ellenére a 
kórház folyamatosan bővül és 
fejlődik, annak köszönhető, 
hogy vezetői sajátjukként figyel-
nek és ügyelnek működésére. 
Ehhez hozzájárul az is, hogy a 
professzor, aki aranygyűrűvel vé-
gezte a szegedi orvostudományi 
egyetemet, a közgazdasági egye-
temen később megszerezte az 
egészségügyi menedzser képesí-
tést is. Nap mint nap részt vesz 
gyermekorvosként a betegek el-
látásában. 

Az intézményben működő 11 
járóbeteg-szakrendelés évi száz-
ezres nagyságrendű betegforgal-
ma mellett ötezer fekvőbeteget 
lát el. Az igazgatói teendők és az 
orvoslás mellett a professzor ak-
tívan részt vesz a gyermekorvos-
lásért és a gyermekekért tevé-
kenykedő alapítványok, társasá-
gok munkájában, kongresszusok 
szervezésében is, 1999 óta egye-
temi magántanár. 

W.A. 

Matekdolgozat helyett 
strandolás vagy munka 
Az általános és középiskolák-
ban pénteken véget ért a tanév, a 
legtöbb helyen csak a bizonyít-
ványosztáson kell túlesni, s in-
dulhat a strandolás vagy a mun-
kakeresés. 

A szegedi Deák Ferenc Gimnázi-
umban az utolsó tanítási héten, 
miközben a végzősök és a tanári 
kar egy része a szóbeli érettségi 
vizsgákon igyekezett helytállni, 
az iskola többi tanulója lélekben 
már a vakációra készülődött. 
Pénteken délben csengettek ki 
utoljára. 

- Szép ez a nap! Nem kell töb-
bet suliba jönni és tanulni sem! -
így fakadt ki a hazafelé induló 
másodikos Barcsai Tímea, aki 
azt is elárulta: hazamegy a ma-
májához egy hétre, utána pedig 
nyári munkát vállal. 

Az iskola kapuján szinte egy-
szerre lépett ki egy vidám lány-
csapat. - Végre vége! - kiáltotta 
egyikük, s kacagtak az ég felé. -
Most mindenki hazamegy és al-
szik egy nagyot. A szerda estét 
végigbuliztuk, s úgy jöttünk is-
kolába - árulták el a 1 l/A osz-
tály leányai: Márton Réka, Hor-
váth Éva, Kocsis Kata, Halásze-
vics Zsuzsa és Tóth Csilla. So-
kan dolgoznak majd a nyáron, 
egyikük Pesten lesz recepciós, a 
kötelező olvasmányok listája is 
hosszú. 

- Nekem ma nem is volt 

órám: az elsőre nem jöttem be, 
mert aludtam, a kémián fagyiz-
tunk, utána meg végig fociz-
tunk, bár én a cserepadon ültem 
- vallotta be Szabó Dániel Márk, 
aki kicsit szomorú azért, mert a 
barátait két és fél hónap múlva 
láthatja. Dániel a szabadtérin 
fog statisztálni, és az Evitában 
kisebb kaszkadőri feladatokat is 
vállal.. 

Veres Virág és Szűcs Judit 
együtt ültek a folyosón egy nyi-
tott fehér esernyő alatt. Most vé-
gezték a második osztályt, a taní-
tásnak már vége, de még bent-
maradtak a suliban, hogy bú-
csúzkodjanak a haveroktól. - Jó 
így bent lenni a suliban, tanulás 
nélkül. Holnap megy az osztá-
lyunk Sándorfalvára diszkóba, a 
vakáció örömére - tájékoztatott 
a két lány, akik most először pró-
bálnak majd nyári munkát ke-
resni, s akiknek nagyon fog hiá-
nyozni „Szeged legjobb hangula-
tú sulija". 

A harmadik gyermekét no-
vemberben szülő Nagy Krisztina 
angoltanárnő szerint az utolsó 
nap nagyon-nagyon rossz: - El 
kell válni a gyerekektől, akik eb-
ben a korban nagyon kedvesek és 
aranyosak. 

A portás bácsi, Jakab Sándor 
elmosolyodik, mikor az egyik tá-
vozó még bekiált az ablakán: „Vi-
szontlátásra! Jó nyaralást!" 

W A G N E R A N I K Ó 

A Deák gimnázium tanulói tegnap már inkább a baseballal foglal-
k o z t a k . Fotó: Karnok Csaba 

Vasárnaptól: operettfesztivál a szabadtéri színpadon 

A mosoly országa 
Makóra költözik 
A Mágnás Miskát vasárnap, A 
mosoly országát csütörtökön, a 
Csárdáskirálynőt pedig június 
22-én, szombaton láthatja az 
első makói operettfesztivál kö-
zönsége. 

Csonka Zsuzsa primadonna jel-
mezeiből nyílik kiállítás vasár-
nap este hatkor a makói Hagy-
maházban. A rendezvény egyben 
az első makói operettfesztivál 
nyitánya is; aznap este nyolctól 
az épület szabadtéri színpadán a 
Mágnás Miska című operettet 
láthatják a makóiak. Az előadás 
ingyenes, de a helyfoglalás miatt 
mindenkinek érdemes jegyet 
kérnie. Erre már készülnek is a 
makóiak, hiszen - mint Bálint 
Márta, a közművelődési kht. 
ügyvezető igazgatója mondja -
hetek óta jönnek jegyekért az ér-
deklődők. 

A fesztivál egyébként régi ötlet 
Makón, csak most valósult meg. 
Benkóczy Zoltán, a Fővárosi 
Operettszínház művésze, aki 
gyakran látogat haza Apátfalvára 
és Makóra, évekkel ezelőtt 
mondta Búzás Péter polgármes-
ternek, hogy érdemes lenne lét-
rehozni egy makói operettelőa-
dást, amely azután járhatná az 
országot. Ez - mint a polgármes-
ter a minap az előkészületek ide-
jén tartott tájékoztatón elmond-
ta - ' végül azért nem valósult 

meg, mert az évi huszonötmilli-
ós kulturális költségvetéshez ké-
pest aránytalanul nagy összeg 
lett volna az a nyolcmillió forint. 
A fesztiválra azonban - az idősek 
éve keretében - mégis sor kerül-
hetett. 

Bálint Márta azt mondta, nem 
véletlen, hogy épp ezt a három 
darabot választották: a Mágnás 
Miska a népies vonulat képvise-
lője, A mosoly országa az egyet-
len szomorú végű operett, a 
Csárdáskirálynő pedig a műfaj 
klasszikusa. Az igazgatónő úgy 
tapasztalta, Makón különösen 
népszerű az operett; ez érthető, 
hiszen a naiv, szép világ - amely-
ben többnyire minden jóra for-
dul, - feledteti a mindennapok 
gondjait. 

Tehát vasárnap este nyolckor 
Mágnás Miska, június 20-án, 
csütörtökön este nyolctól A mo-
soly országa, június 22-én, 
szombaton este nyolctól Csár-
dáskirálynő. június 18-án, ked-
den este hattól pedig a színházte-
remben Benkóczy Zoltán és Osz-
vald Marika beszélgetésére jö-
hetnek el az érdeklődők. Rajtuk 
kívül többek között Leblanc 
Győző, Nemcsák Károly, Kovács 
Zsuzsa is fellép a három napon, 
a Fővárosi Operettszínház Tánc-
karával és a Szemirámisz Kama-
razenekarral együtt. 

B. A. 

A Phare-pályázaton nyert az egész város 

Iskolabusz érkezett Kistelekre 

A kisteleki iskolásoknak rögtön megtetszett az új iskolabusz. Fotó: Gyenes Kálmán 

HIREK 

Huszonnégy személyes buszt nyertek az Oktatási 
Minisztérium pályázatán Kistelek oktatási in-
tézményei és a város önkormányzata. A járművet 
tegnap adták át. 

Ujjongással fogadták a diákok péntek délután a 
kisteleki, Petőfi Sándor Általános Iskola udvarára 
gördülő új iskolabuszt. 

A tanulók szinte azonnal „megszállták" a csak-
nem húszmillió forint értékű járművet, ami már 
péntek délután Miskolcra szállította Kistelek ifjú-
sági kézilabdacsapatát. 

A Renault Decent típusú, huszonnégy személyes 
buszt az Oktatási Minisztérium pályázatán nyerte 

a város, még 2001 májusában, a járművet tegnap 
adták át. A pályázatot a Rózsaligeti Kollégium 
nyújtotta be a város oktatási intézményeivel és az 
önkormányzattal közösen. 

A járművet nem csak diákok és sportolók, ha-
nem a város valamennyi közössége használhatja 
majd, mondta az átadási ünnepségen Nagy Sándor 
polgármester. 

A kisteleki önkormányzat a Renaulthoz extrákat 
is rendelt: mintegy hárommillió forintért klíma, 
színezett üveg, függöny és hűtőszekrény is került 
az így távolsági utazásra is kényelmessé vált jármű-
be. 

I.SZ. 

FOISKOLAI DIPLOMAOSZTO 
A Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskolai 
Karának diplomaátadó ünnepsé-
gére június 29-én és 30-án, 
szombaton és vasárnap délelőtt 
10 órától kerül sor a szegedi Bel-
városi Filmszínházban. 

ABSZINT ÉS FEKETE 
Az újszegedi Blues-kert étterem-
ben szombat este 7 órától lép 
színpadra az Abszint és Fekete 
együttes. A sanzonokat és kuplé-
kat előadó zenekar tagjai: Pálffy 
Kopasz Zsolt (gitár, énekj, Ko-
vács Anita (ének) és Szorcsik At-
tila (nagybőgő). 

NÉPTÁNCGÁLA 
A VÁROSHÁZÁN 
A Szegedi Nyár Nemzetiségi 
Napjai című programsorozat ré-
szeként ma 19 órától a polgár-
mesteri hivatal udvarán gálamű-
sort rendeznek a nemzetiségek 
folklórkincséből. Közreműködik 
az Iliosz Görög Néptáncegyüttes 
és a Bánát Szerb Kulturális Egye-
sület Néptánccsoportja. 

A kiszombori Új Élet Szövetkezet 
„v.a." Kiszombor, Szent István tér. 
2002. június 17-én, 10 órakor szék-
helyén tartandó nyilvános árveré-
sen értékesíti az alábbi vagyontár-
gyát: Ferencszállás 043/5. hrsz. 
major 5 ha 3928 nm területtel. 
Irányár, telek: 2 000 000 Ft, 
Építmény: 3 200 000 Ft + áfa 
Összesen: 6 000 000 Ft. 
További információ: Stefán József 
végelszámoló 20/9724-675, 
62/297-034 (Bíróné). WM01363 


