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• És lön csoda! Megtörtént az, 
amire csak titkon mertünk gon-
dolni, első osztályú labdajátékban 
Szegeden elsőként lett bajnok a 
Medikémia férfi röplabdacsapata. 
Az eddigi négy összecsapásból 
kettőt a szegedi, kettőt pedig a 

csepeli gárda nyert. Vagyis akár-
hogy is alakul, de pénteken este 
bajnokot kellett hirdetni. A döntő 
mérkőzés számunkra nagyon jól 
indult: az első két játszmát meg-
nyerték Hulmannék. Sokan úgy 
érezték, a Csepelben nincs annyi 

erő, hogy innen felálljon, azonban 
a fővárosi játékosok nem véletlenül 
jutottak a döntőig. A következő két 
játszmában kiegyenlítettek a cse-
peliek. A mindent eldöntő ötödik 
játszma fordulatos, izgalmas csatát 
hozott, melynek végén a Medikémia 

játékosai emelhették magasba ke-
züket. Ezután pedig a végig lelkesen 
buzdító szegedi szurkolótábor hat-
hatós részvételével kezdetét vette az 
fieszta, a kiérdemelt siker örömün-
nepe. 

(Fotó: Gyenes Kálmán) 

Talpra tud-e állni 
a társaság, lesz-e 
annyi tartása, hogy 
térdre kényszerítse 
az Arsovval kiegé-
szült, Szegedre nagy-
nagy önbizalommal 
érkező csepelieket? -
Ez a kérdés foglal-
koztatta nemcsak a 
szurkolókat, de a 
medikémiások vezér-
karát is. Ezért,aztán 
a csütörtök délutáni, 
lazító jellegű edzés 
előtt Pálmai Antal, a 
főszponzor Mediké-
mia Rt. elnök-igaz-
gatója „lelkitréninget 
tott a játékosoknak. Ismé-
telten elmondta, nagy ered-
ménynek tartja, hogy a 
csapat döntőt, s nem is 
akármilyen aranycsatát 
vívhat, hiszen ötödik mér-
kőzés dönti el, melyik fél 
szolgált rá jobban a diadal-
ra. Hangsúlyozta, ha ne 
adj' isten most „csak" 
ezüstérem jut a medikémi-
ásoknak. akkor sem kell 
szégyenkezni senkinek. 
Feltéve - s a lényeg ezen 
van! - , ha mindenki meg-
tesz mindent azért, hogy a 
mérkőzés végén emelt fő-
vel, tiszta lelkiismerettel 
jöhessen le a pályáról, s 
nyugodtan nézhessen bárki 
szemébe! 

A mérkőzés előtt egy 
órával már szép számmal 
gyülekeztek a szurkolók, 
akiket a röplabdásokkal 
szimpatizáló Molnár dixie-
land „hangolt" vérpezsdítő 

Pctheő Gábor, a győztes csapat 
kapitánya. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

számokkal a mindent el-
döntő csatára. 

A kezdést j e l ző bírói 
sípszó előtt egyik edzőről 
sem lehetett volna meg-
mintázni a nyugalom szob-
rát. Nyári Sándor csípőre 
tett kézzel, az oldalvonal 
mellett rótta a méterekel, 
míg sápadt kollégája. Oláh 
János rágógumizva üldö-
gélt a cserepadon. 

A szegediek mestere azt 
fejtegette spontán beszél-
getésünkkor, hogy végte-
lenül bízik fiaiban, mert az 
a rengeteg munka, amit kö-
zel egy év alatt elvégeztek, 
nem veszhet kárba, a gyü-
mölcsnek most be kell ér-
nie... A csepeliek edzője 
lakonikus rövidséggel csak 
annyit mondott: a két nap 
alatt semmi sem változott, 
sem jobbak, sem rosszab-
bak nem lettek játékosaik. 
Hozzátette még: természete-
sen győzni jöttek Szegedre. 

(Tudósításunk a 13. ol-
dalon.) 

Szeretik 
Mádl urat 

A Kereszténydemokrata 
Néppárt arra kéri Mádl Fe-
rencet, hogy - államfőnek 
történő megválasztása esetén 
- az új alkotmány megszüle-
tésekor mondjon le a köztár-
sasági elnöki posztról. Az új 
alaptörvény ugyanis nagy 
valószínűséggel a közvetlen 
választást írja majd elő, és 
így nem lenne helyes az öté-
ves ciklust teljesen kitölteni 
- közölte ma a sajtó képvise-
lőivel Füzessy Tibor. A 
KDNP ügyvezető elnöke 
egy kérdésre válaszolva elis-
merte, hogy ez a kérés 
üzenet Göncz Árpádnak is. 

• A hírközlő 
s z e r v e k b e n 
megjelentekkel 
szemben nem 
zárnak be 
egyetlen vidéki 
k i s k ó r h á z a t 
sem; azt vi-
szont, hogy át-
alakítsák azok 
ágystruktúrá-
ját , ésszerű-
sítési és pénz-
ügyi okok in-
dokolják 
hangsúlyozta 
Szabó György 
népjóléti mi-
niszter pénte-
ken este Kisbé-
ren, a Magyar 
Televízió egy 
e g é s z s é g ü g y i 

Nem zárják be 
a vidéki kórházakat 
témájú műsor-
ának felvéte-
lén. A minisz-
ter kijelentette: 
az új struktúra 
k idolgozásán 
régóta szakem-
berek hada 
dolgozik. A na-
pokban elké-< 
szült koncepció 
tervezetét az 
elkövetkezendő 
két hétben vi-
tatják meg a 
k ó r h á z a k a t 
fenntartó ön-
kormányzatok 

po lgármeste -
reivel és a kór-
házak igazga-
tóival, s csak 
utána születik 
meg a végleges 
döntés. Ezt 
több száz főnyi 
hallgatóság, az 
ország minden 
részéből ér-
kezett orvos, 
polgármester 
és az érdeklődő 
helyi lakosok 
előtt mondta el 
a miniszter. 

Szerbül és angolul tanulnak 
Nagy volt az öröm tegnap 

délután az újszentiváni nap-
köziotthonos óvodában. Het-
ven kisgyerek és a nevelők 
számára jelent majd segítsé-
get az a színes televízió, me-
lyet a József Attila Kulturá-
lis és Szociális Alapítvány-
hoz benyújtott pályázat alap-
ján nyertek el. Az óvodában 
rendszeres idegennyelvi -
szerb és angol - oktatás is 
folyik a kicsik számára, ezt 
könnyíti majd meg az új 
televízió. 

Az értékes ajándékot An-
nus József országgyűlési 
képviselő, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke adta át 
Vukoszávlyev Mátyásnénak, 
az óvoda vezetőjének és a 
gyerekeknek. 

• Irangate 

Kártérítés 
B u s h n a k 

Az Egyesült Államok 
kormánya több mint 272 
ezer dollárt kénytelen fizetni 
George Bushnak korábbi 
ügyvédi költségei megtérí-
tésére. Bushnak tekintélyes 
ügyvédi kiadásai voltak ab-
ban a vizsgálatban, amely a 
volt elnöknek az Irangate-
botrányban játszott szerepét 
volt hivatott felderíteni. A 
szövetségi bíróság pénteki 
döntésében ekkora összeget 
ítélt meg Bushnak, aki ere-
detileg jóval nagyobb, 461 
ezer dolláros kártérítést kö-
vetelt. 

Az első Reagan-kormány 
tisztségviselői annak idején 
a törvényeket megszegve 
fegyvereket szállítottak Irán-
nak nyugati túszok szabad-
ságáért cserébe. A hadianya-
gért kapott összegekből 
fegyverezték fel - ugyan-
csak törvényellenesen - a ni-
caraguai kontrákat. A kipat-
tant botrány kapcsán felme-
rült az a gyanú is, hogy az 
akkori alelnök, George Bush 
vezető szerepet játszott az 
akcióban. Bush mindvégig 
tagadta az ellene felhozott 
vádakat. 

• Jövőre iskolaösszevonásokra számíthatunk 

Háborgó szakmunkásképzők, 
aggódó záporkertiek 

A rossz körülmények között működő Osztrovszky utcai Általános Iskolát Tarjánba. 
a Záporkerti épületébe szánják. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Az ajándékot Annus József országgyűlési képviselő 
adta át. (Fotó: Somogyi Károly né) 

Lapunk és a 

NIRVA TOURS 

UTAZÁSI IRODA 
közös j á t é k á n a k 

leírását 

a 14. oldalon találja! 

• Két általános iskolát és 
négy középfokú oktatási in-
tézményt - főleg szakmun-
kásképzőket - érintenek az 
önkormányzat oktatási bi-
zottsága által nemrég elkez-
dett iskolaösszevonási 
egyeztetések. A tervek sze-
rint az 1996-97-es tanévtől a 
Móra Ferenc Szakközép- és 
Szakmunkásképző Iskola 
épületében összevonják a 

624-es és a Móra szakmun-
kásképzőket, úgy, hogy 
előbbiből a ruhás szakmák a 
Textilipari Szakközépis-
kolába, mindkét intézmény 
autós szakmái pedig a Cson-
ka János Műszaki Szakkö-
zépiskolába kerülnének. A 
gyereklétszám csökkenése 
miatt egyeztetések folynak a 
tarjáni Záporkerti Általános 
Iskola és a Felsővárosi Álta-

lános Iskola összevonásáról 
is, az utóbbi épületében. Ha 
az iskolai „kényszerházas-
ságok" megtörténnek, a fel-
szabaduló épületekbe más. 
helyhiánnyal vagy rossz 
körülményekkel küszködő 
iskolákat terveznek elhe-
lyezni. 

(Az összevonási tervekről 
szóló írásunkat a 6. oldalon 
olvashatják.) 


