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Szegedi rajtkőről az olimpiai broiizig 
Czene Attila első útja szülővárosába vezetett 

i ii i Kell-e nekunK szeíiiívviz UdílUUt 

- Sokak nevében üdvözöllek 
Szegeden. A barcelonai olim-
piáról hazatérve első utad ha-
za vezetett. Hogy érzed magad 
itthon? 

- Nagyon kötődök Szeged-
hez, az itt élő barátaimhoz, is-
merőseimhez. Öt éve élek Bu-
dapesten szüleimmel és nővé-
remmel, de mind a mai napig 
nem tudtam megszokni a fő-
város nyüzsgő forgatagát. 

- Azt tudjuk, hogy itt kez-
dődött el sportpályafutásod, de 
hogy hogyan és mikor kezdtél 
el úszni, azt kevesen ismerik. 

- Édesanyámék hatéves ko-
romban vittek el a sportuszo-
dába, s ott rögvest Banka Péter 
vett pár t fogásába. Első ver-
senyélményem nyolcéves ko-
romhoz fűződ ik , amikor 50 
méteres mellúszásban hagytam 
magam mögött a mezőnyt. 

- Mikor figyeltek fel kü-
lönleges képességedre? 

- Tizenhárom évesen kor-
o s z t á l y o m b a n már minden 
úszásnemben jó eredményeim 
voltak, de már akkor fő szá-
mom a hátúszás volt, amiben a 
mai napig a legerősebb va-
gyok. 1987-ben kerültem fel 
Budapestre a BRSE-be, ahová 
nevelő edzőm is velem tartott 
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és Széchy Tamással mind a mai 
napig ők irányítják fejlődésemet. 

- Eredményeid a váltást 
igazolják, hiszen 200 méteres 
vegyesúszásban Európa-bajno-
ki 5. helyezett lettél, ami még 
ennél is jelentősebb, az a vi-
lágbajnoki 10. helyezésed. 
Olimpiai szereplésedtől milyen 
eredményt vártál azután, hogy 
kétszer is legyőzted Darnyi Ta-
mást, s többen trónkövetelő-
ként, titkos esélyesként köny-
veltek el? 

- S z á m o m r a az o l impia i 

részvétel mindennél többet je-
lentett. Nem mondom, kicsit 
nyomasztott , hogy a szakve-
zetés és a közvélemény is nagy 
eredményt várt tőlem 400 mé-
ter vegyesen. Végül a B-dön-
tőbe verekedtem be magam, 
ahol életem eddigi legjobbját 
nyúj to t tam. Úgy gondolom, 
hogy ezzel az e redménnye l 
elégedett lehetek. 

- Ezek szerint a 200 méteres 
vegyesúszást tartod erősebb 
távodnak? 

- Igen. Úgy érzem, hogy 

négyszázon kicsit eltaktikáz-
tam magam, nagyon izgultam, 
görcsösen igyekeztem bizo-
nyítani. A 200 A döntőjében 
higgadtabb voltam, a szoros 
finisben lehettem volna ezüst-
érmes, de akár negyedik is. 
Azt, hogy felállhattam a dobo-
góra s átvehettem a bronzérmet 
nagy sikernek tartom és büszke 
vagyok rá. 

- Következik a jól meg-
érdemelt pihenés. Mi a prog-
ramod a szezonkezdetig? 

- Hét végéig Szegeden ma-
radok barátnőmmel a nagyinál, 
utána pedig tengerparti láto-
gatást tervezünk a rokonokhoz. 
Szeptemberben kezdem meg 
újra az edzéseket, készülök a 
decemberi bajnokságra és már-
is az elkövetkezendő atlantai 
olimpiára, ahonnan a bronznál 
is csillogóbb éremmel szeret-
nék hazatérni. 

- S a távolabbi tervek? 
- Sokáig szeretnék jól úszni. 

Az olimpia miatt kihagytam 
egy évet, így jövőre előttem az 
érettségi. Szeretném elvégezni 
a testnevelési egyetemet, s még 
valamit, ami nem kapcsolatos a 
sporttal... 

KISISTÓK TÍMEA 

(3. oldal) 

Nizzai fesztiválhangulatok 
(5. oldal) 

Olimpiai tudósítások 
(6-7 . oldal) 

A megmérettetés nem leváltás 

Igazgathat-e az orvosigazgató? 
A szeged i kó rházbó l k i sz ivá rgo t t h í rek 

szerint egy személyi ügy kapcsán feszültség 
keletkezett az orvosigazgató és a szülészet-
nőgyógyászat vezetője, illetőleg az osztályon 
dolgozók között. A kérdést akként is föl lehet 
tenni: valójában leváltották a szülészfőorvost? 

A szegedi Kórház-Rendelőintézet orvosigaz-
gatója, dr. Hampel György nem lepődött meg, 
amikor telefonon érdeklődtem, hogy igaz-e a 
htr? Abban á l lapodtunk meg, hogy zsúfol t 
szerda délutáni programjába beszorítja ezt a 
beszélgetést is. 

- Tehát igaz-e a hír, miszerint megkezdődött 
a kórházban az orvosvezetők lecserélése? 

- Másfél év óta, tehát idekerülésem óta lé-
nyegében ugyanazzal a garnitúrával dolgozom. 

- Mi indokolta, hogy dr. Szabó Elektől meg-
vonja a bizalmat és pályázat kiírását határozza 
el? 

- Az osztályon olyan szabálytalanságokat 
észleltünk, mely mellett nem lehet szó nélkül 
elmenni. Felelősségre mégsem vont senkit az 
osztályvezető. Az bizalmi kérdés, hogy kivel 
dolgozok együtt. Nem is értem: miért megalázó, 
ha egy állásra pályázatot írnak ki? Igaz, hogy dr. 
Szabó Elek 1987-ben határozatlan időre nyert 

kinevezést, de azóta sok idő telt el. Általában 
nem okoz gondot, hogy megméretik az illető 
vezető. Régebben a szakmai megmérettetésbe 
beleszólt a politika, most viszont nem. Ezért 
számomra nem világos, hogy miért oly nagy a 
felzúdulás a pályázattal kapcsolatban. 

Ugyanis az történt, hogy az osztály dolgozói 
nem akarják, hogy változzék a vezető. Ebben 
egységesek, legalább is keddi értekezleten ez 
derül t ki . Azt is e lmondo t t ák a szülészet i 
osztályon dolgozók, hogy komoly problémákat 
okozhatna egy vezetőváltozás. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy közvetlen beosztottjai nem 
tartják rossz főnöknek dr. Szabó Eleket. Más 
szempontok szerint mérlegel viszont az orvos-
igazgató. Aki szerint: egyre jobban megerősödik 
abban az elhatározásában, hogy a pályázat ki-
írása jó út, mégha ellenállásba ütközik is, mert 
tisztázza azokat a körülményeket, melyek az 
osztályon kialakultak. A szakmai vezető — akár 
a jelenlegi is lehet, hiszen ő is pályázhat - tiszta 
lappal indulhat vagy folytathatja munkáját. 

Dr. Hampel biztosított arról, hogy a szakmai 
kollégium döntését, bármi lesz is, elfogadja. 

Arra kérdésemre, hogy nem fontolgatja-e, 
(Folytatás a 3. oldalon.) 

M a : közgyűlés 
A városatyák nyári (közéleti) aktivitásáról a kíváncsi polgárok 

is benyomást szerezhetnek, ha eljönnek a városháza dísztermébe, 
ahol ma 9 órától a közgyűlés ülésezik. 

Az Ifjúsági Drog-Centrum elmúlt öt évéről kapnak képet a 
szegedi városatyák, és számos, a polgárokat érzékenyen érintő 
kérdésről döntenek. Például tájékozódnak a vállalatok átalakulá-
sával összefüggő önkormányzati vagyonrészről. Szó lesz az 
elektromos ellátás fejlesztéséről. Az újabb lakótelepeken sok a 
gyerek, kevés az óvodai férőhely, ezért aztán fontos döntés: az 
önkormányzat megveszi vagy nem a kendergyári óvodát. A 
városi és a megyei önkormányzat viszonya javul. Ezt igazolja, 
hogy a városatyák tervezik: nem kérnek bérleti díjat azokért a 
helyiségekért, melyeket a megyei levéltár használ. A közgyűlésen 
szó lesz arról is, hogy a város és a megye hogyan segíthetné egy-
mást a térségi oktatási-nevelési feladatok megoldásában. Az 
önkormányzati vagyon értékes részét jelentik a különböző módon 
értékesíthető ingatlanok. Most a Francia utcai helyiségek, az 
Öthalom utca 39-41. és a Széchenyi tér 5. alatti lakóépületek 
hasznosításáról határoznak a városatyák. Döntenek arról, hogy a 
Tömörkény gimnáziumban induljon-e német kéttannyelvű osztály, 
továbbá a szociális ellátás fejlesztésének programjáról, melynek 
része egy átmeneti otthon, egy szociális diszkont áruház és egy új 
idősek otthona létesítése. 

Munkanélküliségről, 
„tárcaközben" 

Ügyrendjérő l és idei munka-
tervéről döntött szerdai a lakuló 
ülésén a munkanélküliséggel fog-
lalkozó tárcaközi bizottság. A 11 
tagú testület munkájában 10 mi-
nisztérium vezető tisztségviselője, 
illetve Szabó Tamás privatizációs 
tárca nélküli miniszter vesz részt. 

A testület havonként ülésezik. 
A szeptemberi találkozón áttekin-
t ik , mire e l e g e n d ő 1993-ban a 
munkaadók és a munkavál la lók 
befizetéseiből , illetve a költség-
vetésből fenntartott Szolidaritási 
Alap. Vita tárgya az aktív foglal-
koztatáspolitikai feladatokra for-
dítandó Foglalkoztatási Alap hely-
zete is. Elemzik a munkanélküliség 
várható alakulását. 

Az idei ülések tervei között sze-
repel, hogy külön is foglalkoznak a 
csőde l já rásokka l , megkeressék , 
milyen módon csökkenthetnék a 
tárcák összehangolt intézkedései-
vel a csődből adódó e lbocsá tá-
sokat. 

Izraeli légitámadás 
Az izraeli légierő újabb táma-

dást intézett szerdán délelőtt dél-
libanoni palesztin táborok ellen. 
Libanoni biztonsági források sze-
rint a Tyr kikötőváros közelében 
lévő Rasidije palesztin gerillatá-
bort izraeli helikopterek rakétákkal 
lőtték. Három ember megsebesült. 

A térségben a Népi Front Pa-
lesztina Felszabadításáért radikális 
s z e r v e z e t n e k v a n n a k k a t o n a i 
bázisai. Egy héten belül ez volt az 
izraeli légierő harmadik támadása 
dé l - l ibanoni ge r i l l a sze rveze tek 
kiképzőtáborai ellen. 

Asszonyok 
A szörnyűség fokozható? 
Egy rémülettől kikerekedett szem. Félelemtől remegő kéz. 

Egy fiatalasszony menekül meggyilkolt csecsemője sírjától. 
Golyók süvítenek, aknák csapódnak a sírhantok közé. Mene-
külnek a gyászolók... Az fiatalasszony anyjának egyik karja 
véres. Többé már nem tudja használni. 0, a sebesült nyug-
tatgatja lányát, hogy ne féljen, nincs semmi baj... A fiatal-
asszony fékezhetetlen kétségbeesésében jajgat, csak jajgat, 
hogy gyereke után az anyját is elveszíti... A fiatalasszony 
szellemi fogyatékos. Ezért még erősebb függése az anyjá-
tól... - szól a kommentár. 

Az Európa közepén dühöngő háború képei' minden esti 
híradóval betörnek otthonunkba, sokkolják agyunkat. A 
szétlőtt házak, az egy szál semmiben menekülő emberek, a 
megcsonkított holttesteket látványa letargiába dönt. Fejün-
ket ingatva, szörnyülködve, de tehetetlenségtől bénítva, 
szinte már közömbösen nézzük a kín tobzódását. A szom-
szédban történtek, az újabb és újabb őrület minden nap a 
hírek élére tolul. A kisember nem érti, miért nem lépnek 
már a hatalmasok. 

A szörnyűség fokozható. De meddig? 
Azoknak az asszonyoknak a kimerevített tekintete talpra 

kell, hogy ugrassza a világot. Most aztán legyen elég! 

Újszászi Ilona 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Zöldségszezonban húskészítményt... 

Nem állt le a konzervgyár 

Olcsóbb, ha termel 
A m á j u s 27-i s ike r te len c s ő d e g y e z t e t ő 

tárgyalás után hivatalosan is megkezdődött a 
Szeko Kft. (Szegedi Konzervgyár) felszámo-
lása. A folyamat a bírósági végzés dátuma sze-
rint június 18. óta tart. A felszámoló a Pénzin-
tézeti Központ, annak megbízottjaként pedig 
Forczek Dániel viszi az az összes ügyet teljes 
felelősséggel, s gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A mintegy másfél hónap alatt elkészült a 
zá rómér l eg , a e l a d a n d ó tárgyi e s z k ö z ö k , 

va lamint a hi telezők köve te lése inek te l jes 
listája. A gyár pedig mind e közben termel, 
ugyan feleannyit, mint korábban, s egyharmad-
annyi létszámmal (tavaly nyáron 1200 volt, idén 
800 alatti a dolgozók száma). A felszámolás 
kezdetekor százan kapták meg a munkaköny-
vüket, s újabb 200 dolgozó felmondása van 
folyamatban. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 


