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Batthyány-Strattmann-díjat kapott a gyermekkórház vezetője Édesanyja volt a kozmetikus lány modellje 

Tekulics Péter: 
legmagasabb elismerés 

Tfckulics Péter: Soha nem volt egyetlen fillér adósságunk sem. Fotó: Káinok Csaba 

Tbkulics Péter professzor tizenharmadik éve igaz-

gatja az újszegedi gyermekkórházat. Ez idő alatt 

küllemében és gyógyítómunkáját illetően egy-

aránt felvirágoztatta az intézményt. Több mint 

egy évtizedes tevékenységét a hazai egészségügy 

legmagasabb kitüntetésével, a Batthyány-Stratt-

mann-díjjal ismerték el. 

Az újszegedi gyermekkórházat nemcsak az ország 

egyik legszebb gyógyintézményeként tartják szá-

mon, de szakmailag is az elsők között a hazai gyer-

mekkórházak sorában. Igazgatója tizenhárom éve 

Tekulics Péter professzor, aki életművének tekinti 

a 105 ágyas intézményben megvalósítottakat. 

- Számos szakmai díj után tavalya város ismer-

te el munkáját Pro Urbe-díjjal, most megkapta a 

hazai egészségügy legmagasabb kitüntetését, a 

Batthyány-Strattmann-díjat. 

- Váratlanul ért, őszintén mondom, nem számí-

tottam a magas elismerésre. Hihetetlenül jó érzés, 

hogy erre érdemesnek tartottak, s hogy értékelik, 

elismerik tizenhárom éves intézményvezetői erőfe-

szítéseimet. Kárpótol a sok küzdelemért, amiből 

kijutott bőven, a sikerek és eredmények mellett. 

Ám ha nem lennének ilyen kiváló, a gyermekkór-

házat szívügyüknek érző munkatársaim, akkor 

nem tudtam volna mindazt megvalósítani, ami or-

szágos elismertséget szerzett nekünk. 

-A folyamatos megújulást kezdjük a külsővel, s 

haladjunk a tartalom, a szakma felé. 

- Igazgatásom tizenhárom esztendeje alatt közel 

egymilliárd forintot költöttünk a kórházra. Ennek 

jelentős részét a kórház saját bevételeiből, az ala-

pítványunk támogatásából, illetve pályázati pén-

zekből teremtettük elő, s természetesen kaptunk 

anyagi támogatást az önkormányzattól is. Felújí-

tottuk a kórház százéves központi épületét, két új 

pavilon épült, kismamaszálló, új gyógyszerraktár 

létesült, s rendbe tettük a parkot. Az elmúlt több 

mint egy évtized alatt teljes körű szakambulan-

cia-rendszert hoztunk létre. Ez idő alatt indítottuk 

be a gyermekszív-, vesegyógyászati, hallásvizsgáló 

és gasztroenterológiai ambulanciát, valamint az 

ultrahang- és az EEG-labort. Soha nem volt egyet-

len fillér adósságunk, a kórház dolgozói minden év-

ben 13. és 14. havi fizetést kapnak. A gyermekkór-

házak közül az országban elsőként szereztük meg a 

kórházi standardokon alapuló minőségbiztosítási 

bizonyítványt, ami azt jelenti, hogy megfelelünk a 

legszigorúbb szakmai feltételeknek 

- Ritkán esik egybe, hogy valaki jó orvos és jó 

menedzser is. Önről mindkettő elmondható: ki-

váló gyermekgyógyász és eredményes intézmény-

vezető. 

- Bennem eredendően megvan a határozottság és 

a keménység, ami elengedhetetlen a vezetéshez. 

Ezt a velem született adottságot aztán fejlesztet-

tem, elvégeztem az egészségügyi menedzserképzőt, 

ez arra volt jó hogy, amit addig ösztönösen tettem, 

attól kezdve tudatosan csináltam. Az orvoslás éle-

tem választott hivatása, amit magától értetődően 

csak magas színvonalon szabad gyakorolni. 

- Úgy tetszik, a mű készen áll, de ahogyan is-

merem önt, nem fog pihenni. 

- Vannak terveim, de bizonytalanságban nehéz 

tervezni, most pedig bizonytanság van, mert egy-

előre nem tudjuk, mi fog történni a kórházprivati-

záció néven ismert egészségügyi átalakítás nyo-

mán a szegedi kórházakkal. Több variáció lehet-

séges, hiszen a kórháztörvény tág teret kínál az 

átalakításra. Szeged vezetőin múlik, hogy mi lesz 

a város egészségügyi intézményeivel, ennek a 

függvénye a szegedi gyermekkórház sorsa is. Az 

én terveim között az szerepel, hogy megépítjük 

még a kórház harmadik pavilonját, ahová beköl-

tözne az ifjúsági szakrendelőben levő valamennyi 

ambulancia és a gyermek-ideggondozó. így komp-

lex lenne a járó- és fekvőbeteg-ellátás az újszegedi 

gyermekkórházban. 

ka locsa i k a t a l i n 

Csak bizonyítványosztásra 
A szegedi Tápai Antal Szakkö-

zép- és Szakiskola két diákja 

kimagasló eredményt ért el a 

kozmetikus szakma kiváló ta-

nulója verseny országos döntő-

jében. A domaszéki Bende Eme-

sének és a balástyai Bitó Ilo-

nának így három hónappal ko-

rábban befejeződött a tanév. 

Egy diák számára nem is lehet 

annál jobb, mint hogy március 

közepén elkezdődik a nyári vaká-

ció. A domaszéki Bende Emesé-

nek és a balástyai Bitó Ilonának 

már télen megkezdődött a nyári 

szünet. 

A szegedi Tápai Antal Szakkö-

zép- és Szakiskola két végzős di-

ákja kimagasló eredményt ért el 

a kozmetikus szakma kiváló ta-

nulója verseny országos döntőjé-

ben. A huszonhárom induló kö-

zött Emese a hatodik, Ilona a ti-

zenkettedik lett. így mindketten 

mentesülnek a további iskolai 

tanulmányaik alól, csak a júniu-

si bizonyítványosztásra kell visz-

szajönniük a Kálvária sugárúti 

intézménybe. 

A domaszéki Emese a Krúdy-

ban érettségizett kereskedelmi 

szakon. Egy év üresjárat után 

2001 -ben jelentkezett a Tápaiba. 

- Eredetileg a Tömörkénybe sze-

rettem volna járni, mert minden 

művészeti dolog vonz. Ezért is 

választottam a kozmetikusi sza-

kot - mondta. 

Mind a ketten úgy vélik, hogy 

van jövője a kozmetikus szakmá-

nak. Aki pedig jó, annak mindig 

akad munka. A versenyre azért 

jelölték őket tanáraik, mert min-

den évet kitűnő tanulmányi 

eredménnyel zártak. Elsőként 

Budapesten volt egy írásbeli, 

ahonnan a legjobb huszonhárom 

Hídi baleset: 
keresik 
a nővért 
A rendőrség keresi azt az egész-

ségügyben dolgozó nőt, aki ja-

nuár 25-én éjjel a szegedi Ber-

talan hídon a mentők megér-

kezéséig nyugtatgatta a dara-

bokra szakadt BMW utasát. 

A nő arról a 84-es buszról szállt 

le, amelyiket csak centiméterek-

kel került el a hatalmas sebesség-

gel robogó és megcsúszó sze-

mélygépkocsi. 

Mint ismert, január 25-én éjjel 

egy sötétkék színű BMW haladt 

Újszegedről Szegedre. A jármű 

vezetője a híd közepén elvesztet-

te uralmát az autó irányítása fe-

lett, áttért a menetirány szerinti 

bal oldalra, kidöntött egy kande-

lábert, a BMW darabokra sza-

kadt, hátsó része, benne egy 

utassal a korlát és egy másik osz-

lop közé szorult. A jármű azóta 

már elfogott vezetője a helyszín-

ről elmenekülve, hátrahagyta sú-

lyosan sérült női utasát. 

A Szegedi Rendőrkapitányság 

olyan személyek jelentkezését is 

várja, akik látták a balesetet vagy 

azzal kapcsolatban egyéb érdemi 

információval rendelkeznek. 

A nyolcadikosoknak lehetőségük van a választott tagozatok felcserélésére 

Mindenki tanulhat: májusban eldől, hol 
Ezekben a napokban válik hi-

vatalos végeredménnyé a közép-

iskolákban kifüggesztett tájé-

koztató jellegű felvételi ered-

ménysor. A diákoknak március 

20-áig lehetőségük van arra, 

hogy az előzetesen megadott in-

tézménysorrenden változtassa-

nak. 

Csütörtökig eldönthetik az álta-

lános iskolások, hogy változtat-

nak-e azon a sorrenden, amit 

eredetileg felírtak a jelentkezési 

lapjukra. A diákok többsége él-

het ezzel, hiszen közülük sokan 

két, három, vagy akár még több 

helyen is felvételiztek február-

ban. 

Az általános iskolások először 

tavaly változtathatták meg az ál-

taluk megjelölt iskolák, illetve 

tagozatok sorrendjét. Semmi 

mást nem kell tenniük, csak el-

kérni a felvételi eljárás elején ki-

töltött tanulói adatlapjuk má-

sodpéldányát, ezután kitöltve 

egy módosító adatlapot az isko-

lájuk elküldi azt a győri felvételi 

központba, ahol a kért módosí-

tásnak megfelelően megpróbál-

ják rangsorba venni. Szegeden az 

oktatási iroda munkatársai el-

mondták, hogy náluk sokan ke-

resik őket személyesen és telefo-

non a változtatás lehetséges vari-

ációival kapcsolatban. Általában 

kiderül, csak apróbb részletkér-

désekben bizonytalanok a szülők 

és a diákok. 

Az, hogy végül kit és melyik is-

kola melyik tagozatára vettek fel, 

május elejére derül ki. Egyébként 

azok a diákok is továbbtanulnak 

szeptembertől, akiket egyik kö-

zépiskolába sem vettek fel. Őket 

azok a szakiskolák fogadják be, 

amelyeknek kötelező felvenni a 

felvételi rostán kihullott diáko-

kat. Ezt nekik kötelező is meg-

tenni, mivel a törvény értelmé-

ben a tankötelezettség 16 éves 

korig tart. Az általános iskolákat 

is kötelezi a közoktatási törvény 

a diákjaik nyomon követésére. A 

kimaradt diákok a rendkívüli fel-

vételi eljárás keretében válogat-

hatnak az iskolák által felaján-

lott helyekről. 

g . sz. l . 

- köztük Emese és Ilona is - be-

jutott a debreceni döntőbe. 

Ilona a kisteleki gimnázium 

postaforgalmi szakán érettségi-

zett. - Három évet dolgoztam az 

egyik szegedi postán pénzfelve-

vőként, de nem tetszett - mesél-

te. Váltani akart, ezért döntött a 

kozmetikusság mellett. Szülei 

eleinte furcsállták választását, de 

most már nagyon büszkék lá-

nyukra. A szakmában szeretné-

nek maradni. Ilona ott dolgozik, 

ahol a gyakorlati idejét töltötte. 

Emese pedig azt tervezi, hogy sa-

ját üzletet nyit Domaszéken. A 

versenyre mind a ketten saját 

modellt is vittek. Ilona édesany-

jával ment a cívis városba, mivel 

minden megmérettetésen őt 

„készíti ki". 

k . t . 

Bitó Ilona és Bende Emese szerint van jövője a kozmetikus szak-

m á n a k . Fotó: Gyenes Kálmán 

CSALADI ESEMENYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

Nagy Balázs és Vasuth Adrienn, 

Horváth Zoltán és Farkas Éva, 

Lesznek Ferenc és Kernács Éva 

Mária, Dudás Mihály és Brücher 

Bernadett Nóra. 

SZÜLETETT 

Reményik Lászlónak és Gergi 

Katalin Rozáliának Fanni, Kiss 

Mihálynak és Kiss Zsuzsanna 

Máriának Máté Mihály, Doró 

Csaba és Biharvári Évának Petra, 

Brassói Zoltánnak és Rácz Szilvi-

ának Zoltán, Seres Istvánnak és 

Dudás Zsuzsannának Márk, 

Nagy György Róbertnek és Mak-

say Renáta Szilviának Fruzsina 

Rebeka, Halász Gábornak és Ho-

vanyecz Andreának Renáta, Zsi-

ga Sándornak és Vadasi Helga 

Edinának Flóra, Kürti Lászlónak 

és Katona Andreának László, 

Molnár Tivadar Péternek és Sza-

lai Edit Máriának Milla, Jójárt 

Mihálynak és Paragi Katalin Juli-

annának Balázs Vince, Lőrincz 

Zsolt Kálmánnak és Losoncz Tí-

meának Patrik László, Fazakas 

Attilának és Lörincz Kingának 

Rozália, Fazakas Attilának és Lö-

rincz Kingának Mátyás, Buják 

Endrének és Szabó Krisztinának 

Napsugár, Miklós Csabának és 

Tóth Erikának Benjámin, Szil-

léry Áronnak és Gajdán Anna-

máriának Egon Sándor, Horváth 

Gábornak és Kucsora Piroská-

nak Barnabás, Teschner Zoltán-

nak és Mihály Anitának Dániel 

Zoltán, Angyal Zsoltnak és Ol-

tyán Enikőnek Dalma, Halmai 

János Pálnak és Krámli Juditnak 

Dávid, Zakar Zsoltnak és Gsche-

idt Tímeának Zsanett, Kovács 

Zsoltnak és Hohn Melindának 

Rebeka, Szűcs Zsoltnak és Papp 

Henriettnek Tamás, Nagy-Kar-

dos Sándornak és Bártal Beáta 

Máriának Réka, Nagy-Kardos 

Sándornak és Bartal Beáta Mári-

ának, Vugernicsek Eduárd Emil-

nek és Pestuka Tímeának Ta-

más, Szvoboda Istvánnak és Bíró 

Ildikónak Mercédesz Ildikó, Sö-

rös Zoltánnak és Pastyik Évának 

Kornél, Zádori Károly Balázsnak 

és Elő Magdolnának Bálint Kár-

oly, Tóth Istvánnak és Tanács 

Erikának Ákos, Szóráth József 

Pálnak és Gombos Katalinnak 

Levente, Kónya Andrásnak és 

Péterfi Évának Éva, Csordás Já-

nosnak és Tóth Erikának Laura, 

Czigeldrom-Korom Zoltánnak 

és Pánczél Ilonának Adél Anna, 

Sándor Zoltánnak és Szabó Irin-

gó Csillának Anna Boglárka ne-

vű gyermeke született. 

MEGHALT 

Tóth Jíárolyné Hajdú Anna, Pap-

logó Antal Böröcz Ferenc, Ördög 

Sándor, Csúzdi Józsefné Kósa Er-

zsébet, Peleskei Zoltánné Mihály 

Gyöngyi Judit, Engi István, Vajda 

Mihály, Bozó István, Hajdú Ist-

vánné Vad Ilona, Hajdú Sándor, 

Bányai Tiborné Vida Erzsébet, 

Pádár Lajosné Gellérfy Aranka, 

Gulyás Istvánné Jernei Klára, 

Dobó Józsefné Szűcs Mária, Be-

dő Mihályné Mészáros Anna, 

Hódi István Miklós, Ördög An-

talné Németh Matild, Bohus 

Andrásné Mojzes Zsuzsanna, 

Font Mihály lánosné Szegesdi 

Mária Sarolta, Csamangó József-

né Suhajda Mária, Makra Antal-

né Molnár Terézia, Tari IUésné 

Bózsó Julianna, Horváth Mi-

hályné Vecsernyés Mária, Né-

meth István, Bozsák-Göbölyös 

Istvánné Simon Anna, Lippai Fe-

rencné Sándor Borbála, Molnár 

Ferenc József, Rovó István Fe-

renc, Makra Péter Pálné Ulma 

Mária, Papp János Istvánné Joó 

Rozália Viktória, Duska András, 

Csajkás Józsefné Osztrogonácz 

Anna, Szécsi Szilveszterné Hor-

váth Magdolna, Simon László, 

Papp István, Gyöngyösi Pálné 

Beherovszki Mária, Gróza Mi-

hályné Huszárik Anna, Márton 

Antalné Biacsi Ilona, Tóth Sán-

dor, Túri József, Palotás Jánosné 

Kalló Jolán, Újfalusi Dezső, Baj-

szár Mihályné Zsemberi Ilona, 

Hódi Jánosné Papdi Anna, Gyo-

vai Lajosné Hell Mária, Tóth 

András, Molnár Sándor, Farkas 

Miklós Istvánné Varga Anna, Bá-

li Sándor, Ágoston András, Óno-

zó István, Földesi László István, 

Papp Béla Gyula, Pópity Ferenc, 

Bitó János, Szalai Lajos, Csöke 

Béla János, Szalai Szilveszterné 

Sápi Mária, Baráth István, Sike 

Mihály Istvánné Balla Julianna. 
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