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A Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen újfajta fogászati 
fantomot készítettek a fogor-
vostanhallgatók gyakorlati 
oktatásának megkönnyítésé-
re. A bel- és külföldön ed-
dig ismert ilyen segédeszkö-
zökön csak a fogfúrást és tö-
mést tudják gyakoroltatni a 
hallgatókkal. A szegediek 
komplex — tudomásuk sze-
rint — a világon egyedülálló 
fantomján az érzéstelenítés, a 
foghúzás, a fogpótlás és más, 
a szakmához tartozó minden 
technológiai módszer oktat-
ható. 

Az első példányban a há-
zilag előállított oktatási se-
gédeszköz külső emberi arcot 
szimbolizáló burka műanyag-
ból készült. Belsejében cse-
rélhető betéteket lehet elhe-
lyezni. Ezek közül különösen 
érdekes egy kemény gumiból 
készült állkapocs. Ebből szin-
te a valóságnak megfelelő 
nehézséggel lehet csak eltá-
volítani a műanyagból ké-
szült fogakat 

Az általános és a fogor-
vostanhallgatóknak a fanto-
mon folytatott gyakorlatai 
több szempontból hasznosak. 
A hallgatók például megfele-
lő kézügyességet szereznek a 
különböző fogorvosi eszközök 
használatában. Oktatóik pá-

ciens nélkül ismertetik meg 
velük a különböző technikai 
fogásokat s így a fiatalok-
nak nincsenek gátlásaik az 
egyes műveletek megtanulá-
sakor. Esetleges kezdeti 
ügyetlenségük sem jelent 
gondot, mert nem okozhatnak 
t á jda lmat Könnyebb így az 
oktatók helyzete is, mert ta-
nítványaikkal többször meg-
ismételtethetnek egy-egy 
munkafolyamatot. Természe-
tesen a betegek nyernek 
azonban a legtöbbet, mert 
már kellő gyakorlatra szert 
tett hallgatókkal találkoznak 
csak a kl inikán. 

A szegedi egyetem egye-
dülálló oktatási segéd-
eszköze alapján rövi-
desen száz ilyen komplex 
fantomot készítenek a Gyó-
gyászati Segédeszközök Gyá-
rában. A jövő fogorvosai eze-
ken kezdik ma jd meg gya-
korlataikat. A szegedi fantom 
„testvérei" bizonyára eljut-
nak más országokba is, mert 
a tudományos publikációk 
alapján már nagy az érdek-
lődés irántuk. Beszerzési le-
hetősége, leírása iránt több 
külföldi intézet érdeklődött 
levélben az újítás tervezői-
nél. 

D. J. 
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Magyar sportbarátok utaz-
hatnak majd a labdarúgó-
világbajnoki selejtezőre Bécs-
be és Berlinbe, ezenkívül 
Ljubl janába az asztalitenisz, 
illetve Berlinbe az ökölvívó 
Europa-bajnokságra. Ugyan-
akkor mi is sok külföldi tu-
ristát várunk a legszínvona-
lasabb magyar sportesemé-
nyekre. A labdarúgó húsvéti 
tornára például több ezer 
osztrák szurkoló jön Bu-
dapestre. 

Elégedett a sorsolással 
a SZEAC és az SZVSE 

Az MLSZ elkészítette az 
NB I, az NB I /B és az NB I I 
sorsolását, és a műsor már 
megjelent a lapokban. Sze-
gedről a SZEAC és a Va-
sutas szerepel a magasabb 
osztályokban, s így a szurko-
lók ennek a két csapatnak a 
szereplését kísérik a legna-
gyobb figyelemmel. Megkér-
deztük az egyesületi vezető-
ket, hogy mi a véleményük 
a sorsolásról. 

Kertes Mihály, a SZEAC 
labdarúgó-szakosztályának 

intézője a következőket 
mondta: 

— A tavaszi sorsolással 
meg vagyunk elégedve, sze-
rintem inkább az őszi 
idény lesz nehezebb. Fon-
tos, hogy tavasszal itthon 

lesznek az esélyes mérkő-
zések, s így a csapat a baj-
nokság első felében szerez 
annyi pontot, hogy az őszi 
szezonnak magabiztosan 
nekivághat... Derűlátó va-
gyok elsősorban azért, mert 
utánpótlásunk tehetséges. 
Lehet, hogy a Pécsi Dózsa 
elleni idénynyitón az új já-
tékosok közül kettő is be-
kerül majd az első csapat-
ba. 

A Szegedi VSE-nél dr. Ve-
szelovszlci László edző a kö-
vetkezőben foglalta össze vé-
leményét : 

— Először itthon ját-
szunk, és mivel az ország-
ban az NB Il-sök kezdenek 
leghamarabb, bizonyára 
nagy érdeklődés nyilvánul 
majd meg a Debreceni 

Honvéd elleni mérkőzésünk 
iránt. A tavaszi műsor szá-
munkra általában kedvező, 
csak azt a „hibát" fedez-
tem fel, hogy kilencszer 
utazunk és csak nyolcszor 
leszünk itthon. Programunk 
most eltér a SZEAC-étólés 
ez is nagyon előnyös, fő-
leg anyagi szempontból, 
örömmel fedeztem fel a 
műsorban, hogy má-
jus l-én itthon játszunk, 
a Vasas Izzó lesz az ellen-
felünk. Mint ismeretes, ak-
kor szeretnénk megrendez-
ni pályaavató ünnepségün-
ket. Remélem, hogy a fü-
vesítés sikerül, és az idény 
derekán már otthonunkban 
fogadjuk ellenfelünket. 

M. K. 

Szegedi és szentesi sikerek 
Megyei és területi szinten befejeződtek a junior 

vívóbajnokságok. Ezeken 17—20 évesek vehettek részt. 
A négy feg> vernemben (férfi és női tőr, kard, párbajtőr) 
összesen 16 bajnokság sorsa dőlt el. A megyei, ma jd az 
azt követő területi bajnokságokon egyéni és csapatver- angolok 8Ö-szoros válogatott 

Matthewst ünnepli 
a labdarúgóvilág 

Február l-én volt 50 éves 
Sir Stanley Matthews, az 

seny is volt. Ezekből nyolc-nyolc számban a Szegedi 
(Postás, illetve a Szentesi M Á V versenyzői győztek. Igaz, 
a szentesiek a páston csak négy számot nyertek meg, 
mert párbajtőrben mindenütt egyedül indultak, s így küz-
delem nélkül leltek elsők, de ezzel jogot szereztek a vi-
déki bajnokságon való részvételre. 

A fiatalok versenye tehát a szegediek és a szentesiek 
párharca volt. A Kecskeméti Sportiskola lett második 
a területi női csapatbajnokságon, a többi a lkalommal a 
Postás, vagy az Sz. M Á V szerezte meg az első és a má-
sodik helyet. 

Az idén először kiírt junior-bajnokságot egyébként 
lépcsőzetesen rendezik meg. Most a vidéki bajnokság kö-
vetkezik, amelyen a hat terület legjobbjai csapnak össze. 
A szegediek és a szentesiek itt is eséllyel indulnak, főleg 
a csapatversenyeken. A küzdelmek befejezése az orszá-
gos junior-bajnokság lesz, amelyet március elején bonyo-
lítanak le Budapesten. 

labdarúgó-játékosa, „a fut-
ball matuzsáleme". Özönlött 
ezen a napon Angl iába az 
üdvözlő táviratok tömege, az 
öt kontinens minden zugá-
ból, ahol futballoznak. 

Az esti órákban a tv ka-
merái előtt is megjelent Sir 
Stanley és nemcsak ki tűnő 
futball tudásról, hanem nagy-
szerű humorérzékről ls ta-
núságot tett. 

J ó formájáról például így 
vélekedett: 

— A mérkőzés előtt rend-
szerint levetem a cipőmet és 
mezítláb megyek a stadionba. 
Ez igen nehezemre esik. Az-

Hogyan tippeljünk? 
OLASZ I. A-OSZTÁLY 

Atalanta (13)—Torino (4) x 
Lazio (14)—Fiorentina (5) x 1 2 
Mant-ova (18)—Foggia (7) x 
Messina (17)—Inter. (2) 2 
Sampdor ia (11)—Cagliarl (16) 1 
Varese (12)—Roma (8) 1 2 

OLASZ I. B-OSZTALY 

Alessandria (13)—Napolt (4) x 1 2 

Monza (17)—Catanzaro (11) 1 x 

Pro Patria (9)-Spal (7) 1 

Tranl (18)—Palermo (S) x 

Triestina (19)—Modena (3) 2 x 

Venezla (10)—Lecco (2) X 

FRANC IA B A J N O K S Á G 

Rennes (6)—Lyon (3) 1 x 

13+1 

Nantes (7)—Bordeaux (1) 2 

PótmérkOzések 

Toulon—Toulouse törölve 

Sochaux (10)—Nlmes (5) 1 

S=0=R=0=K=B=A=N 
A mai tekemérkőzósek 

műsora: A SZAK serlegéért: 
Ruhagyár férfi—Kender női, 
ruhagyári-pálya, fél 7. A ru-
hagyári kupéért: S Z A K — 
Spartacus, SZAK-pálya, 
fél 8. 

* 
Megkezdődik a labdarúgó-

idény A héten a következő 
labdarúgó-mérkőzések lesz-
nek: Szerda: SZVSE—Sze-
gedi Honvéd, külső Vasutas-
pálya, 3 óra. Csütörtök: 
SZEAC I I .—SZAK, Felső 
Tisza-parti stadion, 3 óra. 
Szombat: SZEAC I I .— 

GYÜMÖLCSFÁK 
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Innen az építkezéstől nem látni a 
Tiszát, nem látni a tápéi rétet sem. 
Itt csak házak vannak, a készülő, 
többemeletes palota. 

Hét végén mintha valahogy több 
szó esne az otthoni világról, az oda-
haza levőkről; olyan mintha vala-
hogy közelebb jönne a falu, az ott-
hagyott határ. Mintha sietősebb len-
ne a munka is az építkezésnél, de 
azért az emberek talán mégis több-
ször pi l lantanak fel, csak úgy cél 
nélkül, néznek egy pontra, s ilyen-
kor úrrá lesz rajtuk a mehetnékség. 
Szégyen lenne ezt egymásnak mon-
dani, dolgoznak hát tovább szorgal-
masan, nekifeszülve. S amikor aztán 
a vastag, erős tenyerekből kifordul-
nak a szerszámok, és indulhatnak ha-
za, csak akkor, útközben veszik ész-
re, hogy tényleg úgy igaz; a napos 
oldalakon már majd bújtat ja is gyen-
ge levelét a zöld, a Tisza ls árad 
és a határban földszagot visz orruk-
hoz a szél — mint ahogy azt már 
délelőtt érezték, látták, ott az épít-
kezés»o; pedig szavamra: az építke-
zéstől nem látni a Tiszát, nem látni 
ki a határba se . . . 

Persze, hiába bizonyítanád ezt, 
meg se hallgatónak, hátat fordítaná-
nak neked is, mint Szegednek, pedig 
Iám kenyerüket Itt keresik, otthont 
is itt találnak a munkásszállásokon; 
az a régebbi Idő már elmúlt, ki tö-
rődik vele, a föld nincs meg, a szer-
számok ls bekerültek a szövetkezet-
be, á m meglehet, hogy az eke ott 
rozsdásodik még a padláson — egy-
szóval: az a világ már elmúlt. 

A gáztűzhelyen ki lábaskában va-
csorát. melegít az öregember. Ügyet-

lenül á l l ott. belekavar az enniva-
lóba, figyeli, sül-e már az alja. Ki-
csit görbe a tartása, ernyedtebb a 
mozdulata, sűrűn reszket a keze is. 

— Mikor mi gyűn: tarhonya, 
krumpli , tészta. A reggeli megint a 
táskából kerül ki. Megszoktam már, 
pedig Itt a munkásszálláson jó a 
konyha, tiszta, gyönyörű az ebédlő, 
olcsó is, de én így szoktam meg. 

Zöldkockás sál a nyakában, bizto-
sítótűvel átszúrva, ha a karját emeli, 
megvillan a repedés a kabátu j j kö-
nyöke táján. Hiába, az asszony Tápén 
lakik, ott van a tanya is, a család, 
meg a gyümölcsfák. 

— Jobb ez így? 

— Szeretem én a földet, paraszt-
ember voltam. Az apám is, meg a 
nagyapám is abból élt. De négy éve 
idekanyarodott a sorsom Szegedre, 
segédmunkás lettem a megyei épí-
tőipari vállalatnál. Most meg már 
raktáros vagyok. Ezer-ezerszáz forint 
a havi keresmény. Hét végén haza-
járok Tápéra. Néha többször is egy 
héten. Az asszony, meg a fiam a 
szövetkezetben dolgozik. Engem ide-
köt a város. 

Éjszakánként rosszul alszik az 
öregember, Börcsök Vince. Igaz, 
megszokta a keskenyebb vaságyat, 
de hát öreg cseléd á lma . . . , mintha 
nem is volna. 

— össze-vissza jár az ember esze. 
Minden előjön; hogyan lenne köny-
nvebb? Találgatom, nem lett-e be-
teg az asszony, elfáradt-e nagyon a 
dologban? ö se fiatal már. Túl van 
az ötvenötödik esztendőn. 

Sóhajt. Maga elé képzeli asszonyát, 

ahogy éppen most enni ad a mala-

coknak, vagy a kemence körül szor-

goskodik. Aztán sorolja tovább. 

— Meg tudja, a gyümölcsfák is 

elém jönnek éjszakánként. A szilva-

és a meggyfák, amiket magam ül-

tettem hajdanán a tanya köré. 

Nem könnyű így élni, kétfelé, 

mint kettéhajlik egy fának két ága. 

— Beköltözünk Tápéra. Azt a kis 
tanyát szétszedjük a családdal és fel-
építünk egy házat. Akkor könnyebb 
lesz az én sonsom is, naponként haza-
járok. Néha szó van róla, hogy végleg 
hazamegyek, a szövetkezetbe. Tudom 
is ón. Itt valahogy megszoktam. Aztán 
a nyugdíj. Nemsokára jár már nekem. 
Igaz, a szövetkezetiek szintén kapnak, 
ha valamivel kevesebbet is. De akár 
hiszi, akár nem, a legjobban az tart 
fogva, hogy nehéz má r ebben a kor-
ban ú jra változtatni. Ezen elgondolko-
zik az ember. Mentek innen az épít-
kezéstől is vissza a faluba, lehet, én is 
osak hazaköltözöm egyszer, m in t ta-
vasszal hazaköltöznek a vándormada-
rak. 

Amikor ma jd kienged az idő, az ú j 
portán a gyümölcsfa-csemetéket elül-
tetheti Börcsök Vince. Aztán várhat 
az első virágzásra, az első termésre. 
A ház is csak felépül, s elégedett 
lehet. 

— Napszámosfajta ember mire vit-

te régebben? Nekem jutott jobb is, 

rosszabb is. Az utóbbiból több, mint 

naptárban a feketebetű. De most má r 

akárhogy is, helyrevergődtünk. Néha 

moziba, színházba járunk, meghát 

megépítjük ezt a házat. Szóval, nincs 

hiba. Hanem azért tudja, ha kiven-

nénk azokat a szilva- és meggyfákat 

abból a tanyai földből, ahová gyö-

keret eresztettek, és ú jra elültet-

nénk az ú j portán, nem élnének meg, 

nem eresztenének ismét gyökeret . . . 

Valahogy így van ez velem is. 

Ha kinyit az idő, a vándormada-

rak visszatérnek. Szegedtől Tápéig 

nincs is nagy távolság. És a gyü-

mölcsfák, a tanya körüli gyümölcs-

fák már üzentek Börcsök Vincének. 

Jö j jön , hazavárják . . . 

Sz. Lukács Imre 

SZVSE, Felső Tisza-parti 
stadion, 3 óra. 

* 
Az április 15—25 kőzött 

Ljubl janában sorra kerülő 
asztalitenisz VB-re 38 ország 
nevezett. A sorsolás március 
l-én lesz. 

* 
Megírtuk már, hogy Kalo-

csai, a SZEAC labdarúgó-
játékosa Tatán megsérült, 
és a fiatal csatárt a buda-
pesti Sportkórházba szállí-
tották. Kalocsai helyett teg-
nap Reményik elutazott Sze-
gedről a tatai edzőtáborba, 
mert a fedezet egyetemi 
vizsgáin már tú l van és 

csapata rendelkezésére á l l ha t * 

A Szegedi Spartacus SC 
február 13-án, szombaton a 
Hungária Szálló összes ter-
meiben rendezi meg hagyo-
mányos sportbál ját amely 
iránt városszerte nagy ér-
deklődés nyi lvánul meg. 

tán mikor felveszem a fut-
ballcipőt, úgy érzem magam, 
mintha repülnék. 

— A cselezés varázslójá-
nak neveznek. Ezt az adott-
ságot apámtól örököltem, aki 
ökölvívó volt és nagyszerű 
volt a l ábmunká ja . 

Amikor élményeire emlé-
kezett, a legtöbbet arról az 
1953-as kupadöntőről beszélt, 
amikor csapata, a Blackpool 
a Bolton Wanderers 3:l-es 
vezetésekor, 20 perccel a 
mérkőzés befejezése előtt ha-
talmas hajrába kezdett és 
4:3 arányban a maga javára 
fordította az eredményt. Ar-
ról viszont keveset beszélt, 
hogy ebben neki volt nagy 
része. Matthews vezényelte 
egymásután a rohamokat és 
a Blackpool csatársora előtt 
nem volt megállás. 

Ezzel kapcsolatban emlí-
tette meg Matthews, hogy az 
akkor nyert aranyérmet — 
egyetlen, de legértékesebb 
„trófeáját" — szívesen fel-
mutatná a közönségnek, de 
az elmúlt évben valakinek 
kölcsönadta — nem tudja ki-
nek — és nem kapta vissza. 

— Boldog lennék, ha va-
laki most rálelne erre a szá-
momra oly értékes éremre 
és visszaküldené — mondta. 

Felkérésének hamarosan 
megvolt az eredménye, Man-
chesterből jelezték, hogy már 
útba is Indították az érmet 
Matthewsnek, amelyet ő egy 
sportkiállításra adott kölcsön 
az elmúlt esztendőben. 

Beszélt Matthews gyerme-

keiről ls, akik nem az ő 

életpályáját választották. 

John fia tornatanár lett, a 

fiatal Stanley pedig tenisze-

ző, háromszoros angol baj-

nok és az angol ranglista el-

ső tíz Játékosa között sze-

repeL 

Negyvennyolc verseny 
A versenynaptár segít-

séget nyúj t az edzőknek és 
versenyzőknek feladataik 
megvalósításában. A jól el-
készített versenynaptár a 
szakosztályok munká j á t is 
nagyban elősegíti. Nélküle 
nem folyhat helyes tervezés 
sem szakmai, sem szervezési 
téren. 

Előttünk fekszik az atlé-
ták idei Csongrád megyei 
versenynaptára, amely negy-
vennyolc kisebb-nagyobb 
versenyt ölel fel. 

Lássunk csak néhány ér-
dekesebb dátumot! 

Az idény a Szegedi Sparta-
cus március 14-i országos 
mezei futóversenyével kez-
dődik és a SZEAC október 
31-i országos pálya versenyé-
vel fejeződik be. Közben bo-
nyolódnak le az alsóbb fokú 
járási és városi küzdelmek. 
A megyei bajnokságok kö-
zül a mezei április 11-én 
Kisteleken lesz, a pályán a 
serdülők június 20-án, az if-
júságiak szeptember 18-án és 
19-én, a felnőttek pedig júli-
us 10-én és 11-én döntik el 
mindegyik a lkalommal Sze-
geden a helyezések sorsát. 

Az országos vidéki bajnok-
ság augusztus közepén Szom-
bathelyre szólítja atlétáin-
kat. Legnagyobb nemzetkö-
zi versenyünkre, a kilence-
dik maratoni viadalra júl ius 

25-én este kerül sor. Előtte 
Szabadka válogatott—Szeged 
válogatott atlétikai viadal 
lesz. 

A má r hagyományos Sze-
ged—Pécs közötti verseny 
idén Pécsett lesz május 2-án. 
If júsági válogatottunk júl ius 
első vasárnapján Debrecen-
ben Ha jdú és Szolnok me-
gye válogatottjával veszi fel 
a küzdelmet. 

Monostori Tibor 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkás-

párt Csongrád megyei és Szeged 
városi bízott; agának lapja. 

Megjelenik détfO kivételével 
mindennap . 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő: dr. Lókdt Zo l tán 

Szerkesztőség: 
Szeged, Magyar Tanácsköztár-

saság út ja 10. 
Telefon: 35-38. 30-03 

Éjszakai telelőn: 35-06 
Kiadja a Csongrád Megyei 

Lapk iadó Vállalat 
Felelős k iadó : Kovács László 

Kiadóh ivata l : 
Szeged, Magyar Tanácsköztár-

saság út ja 10. 
Telefon: 35-00. 31-10. 

(Bektlldött kéziratot nem Orzflnk 
meg és nem adunk vtssza.) 

A lapot nyomja 
a Szegedi Nyomda Vállalat 

Szeged. Kárász u 0. 
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