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Szabályozták az egyetemi és főiskolai 
felvételi vizsgarendet 

Idén először lesznek előfelvételek — Karonként felvételi és vizsga-
bizottságok alakulnak — Június 30-tól kezdődnek a vizsgák 

A művelődésügyi miniszter 
az egészségű®! és földmü-
velésü®i miniszterrel, vala-
mint a Magyar Testnevelési 
es Sporthivatal elnökével 
rendelkezést adott ki az 
e®etemi, főiskolai, akadé-
miai, tanító- és óvónőképző 
intézeti felvételekről. 

A nappali tagozati felvé-
teleknél előnyben részesí-
tik azokat a jelentkezőket, 
akik az érettségi után egy-
két évig már dolgoztak. 
\ nappali tagozatra 17— 

30, a testnevelési főiskolára 
17—24, a levelező és esti ta-
gozatra 22—40, a testnevelési 
főiskolára 22—32 éves ko-
rúak pályázhatnak. A fel-
swktatási intézmény veze-
tője (rektor, igazgató) indo-
kolt esetben levelező és esti 
tagozatra negyven éven fe-
lüli személyek felvételi vizs-
gára bocsátását is engedé-
lyezheti. 

A középiskolai iskolázta-
tási bizottságok, illetve az 
üzemek, intézmények által 
továbbtanulásra javasolt je-
lentkezőket az egyetem kö-
teles felvételi vizsgára be-
hívni. Felvételi vizsgát vala-
mennyi szakon a -Felsőokta-
tási intézményeink* cimű 
ismertető füzetben felsorolt 
tárgyakból kell tenni. A fel-
vételek lebonyolítására 

káronként, illetőleg intéz-

ményenként felvételi bi-
zottságot és vizsgabizott-
ságokat szerveznek. 

A bizottságoknak kötelessé-
gük, hogy a vizsgázókkal 
igen gondosan, emberségesen 
foglalkozzanak. 

Idén kerül sor először ú ® -
nevezett 

előfelvételekre a felsőok-
tatási intézményekben. 

Ezzel kapcsolatban a rendel-
kezés kitér arra, h o ® az 
Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem állam- és jogtudo-
mányi, valamint bölcsészet-
tudományi karán, a Marx 
Károly Közgazdaságtudomá-
nyi E®eteman, a budapesti 
Műszaki E®etem ve®ész-
mérnöki, illetve villamos-
mérnöki karán, a veszprémi 
Ve®ipari Egyetemen, a 
Testnevelési Főiskolán, to-
vábbá az AUatorvostudomá-
nvi Főiskolán —• az előírt 
keretszámon felül — húsz-
ötven százalékkal több pá-
lyázót lehet felvenni felté-
telesen a nappali tagozatra. 
Ezek a hallgatók az 1961— 
62-es tanévben újabb felvé-
teli vizsga nélkül iratkozhat-
nak be az e®etemre, ha 
egy éven át lehetőleg fizi-
kai termelőmunkát végez-
tek, s jó munkájuk, maga-
tartásuk alapján munkaadó-
juk felvételüket javasolja. 

A felvételi bizottság dön-

téséről a jelentkezőket — 
az 1961—62-re felvetteket 
is — írásban értesítik. 

A felvételi vizsgára behívot-
tak közül nem kell vizsgát 
tenniók azoknak, akik a kö-
zépiskolai tanulmányi ver-
seny országos döntőjében I., 
II-, v a ® III. díjat nyertek, 
ha arra a szakra jelentkez-
nek, amelynek valamelyik 
siaptár®ából nyertek díjat 
és abban az évben kérik fel-
vételüket, amelyikben érett-
ségiztek. 

Az ellenforradalom elleni 
harcban elesett hősi halot-
tak árváit, a Szocialista 
Munka Hőse címmel, Kos-
suth-díjjal, a Ma®ar Nép-
köztársaság Érdemrendjével, 
v a ® a Munka Vörös Zászló 
Érdemrendjével kitüntetett 
dolgozókat, továbbá azokat, 
akik olimpiai v a ® világbaj-
nokságot nyertek, fel kell 
venni, ha a felvételi vizsga 
követelményeinek megfelel-
nek. 

A felvételi bizottság sé-
relmesnek tartott döntése el-
len az érdekeltek az értesí-
tés kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül felleb-
bezhetnek 

az e®etem rektorához (az 
intézmény igazgatójához). 

A felvételi vizsgák a nap-
pali, esti és levelező tago-
zatokon június 30-tól kez-
dődnek. 

Augusztusra befejeződik 
az emeletráépítés a rókusi iskolán 

Egységes, új homlokzatot kap az épület 

Nyolc tanteremmel és a 
politechnikai oktatást szol-
gáló helyiségekkel bővül a 
rókusi iskola az emelet-rá-
építés során. A kétmillió-
kötszázezer forintba kerülő 
építkezést előreláthatóan 
augusztusra fejezi be a 
Cspns—'"1 T""»vei Építőipari 
Vállalat ú®', hogy az új is-
kolai évben már megkezdőd-
het a tanítás az ú j tanter-
mekben is. 

A városi tanács tervosztá-
lyán, valamint a művelődés-
ügyi osztályon az építkezés 
tervezőivel közösen a na-
pokban döntötték el, h o ® 

Rendbehozzák 
a rendőrfőkapitányság 

székházának 
homlokzatát 

A Csongrád me®ei rend-
őrfőkapi'án.vság Kossuth La-, 
jop sugárúti székházának 
homlokzatát rendbehozzák. 
1944-ben fejezték be az épít-
kezést. de akkor a háborús 
események miatt a külső 
homlokzat nem készült el 
véglegesen. 

Most, 1960-ban kerül sor 
az elmulasztott munkák 
pótlására A Csongrád me-
®ei Építőipari Vállalat bo-
rítja be mészkőlappa) az 
épület bepucolatlan részét. 
Már két héttel ezelőtt fel-
vonult az építőipari válla-
lat, de állványhiányra hivat-
kozva nem kezdte meg a 
munkát. Pedig jó lenne, ha 
a Szabadtéri játékok meg-
kezdése előtt elkészülne ez 
a munka, hiszen a me®ei 
rendőrfőkapitán"ság székhá-
za főútvonalon van. 

VARSÓBAN ÖSSZEÜT, 
A NEMZETKÖZI 
AUSCHWITZ-BIZOTTSÁG 

A NemietkOr! AusehwtU-Bl-
cottalg Június IS—Z1. kónótt 
tartja tegkSielebbt ülését 
Varséban, IS eurSpai o r s r í g 
küldötteinek részvételével. A 
napirenden a ma jna- f rank-
furt l SS-ek elleni per elő-
készítése szerepel. A bizott-
ság máris rengeteg okmányt 
gyűj tö t t össze és tanúkat Ku-
tatott fel. Ezenkívül foglal-
kozik a gyttjtőtáborok meg 
szabadlábon lévd személyze-
tének ügyével, t o t ahbá meg-
vi ta t ja az auschwitzi emlék-
mű felépítésének tervét. 

milyen le®em az átalakított 
iskolaépület homlokzata. 
U®anis az épület földszint-
jét és első emeletét annak 
idején olyan anyaggal vakol-
ták be, amit most már riem 
®ártanak. A most haszná-
latos kőporos vakolat alkal-
mazása az új, második eme-
leten teljesen megbontaná a 
város főútvonalán fekvő, bi-
zonyos mértékben reprezen-
tatív iskolai épület külső 
képét. Ezért az illetékesek 
ú ® döntöttek, h o ® új va-
kolattal látják el- a rókusi 
iskola egész homlokzatát. Az 
ezzel járó többletköltségeket 
az épület szép. e®séges össz-
hatása érdekében, esztétikai 
szempontok miatt vállalta 
az építtető. 

üfra ffrMpezik 
a menye területének 

egy r é s z é t 
A vásárhelyi Földmérési 

és Térképészeti Hivataltól 
nyert értesülésünk szerint 
a nyári és az őszi hónapok-
ban n a ® szabású munkála-
tokra kerül Sor. Ennek előz-
ményeként már elkészültek 
a közületek és termelőszö-
vetkezetek számára azok az 
alaptérképek, melyek a 
földrendezéssel kapcsolatban 
pontosan rögzítik a megvál-
tozott területviszonyokat. Az 
alaptérképek elkészítése a 
közeljövőben folytatódik és 
ezzel kapcsolatban Vásár-
hely—Szentes és Csongrád 
környékét mérik fel. Ez a 
munka igen na® erőfeszíté-
seket követel, mert közel 
száz éve nem készültek új 
térképek a megye egyes te-
rületeiről. 

Állják szavukat a szegedi vasasok 
A vasipari szövetkezet segítsége az algyői Rákóczi Tss-nek 

A Szegedi Vasipari Szövet-
kezetből a kora tavasszal 
többen részt vettek Al®őn 
a termelőszövetkezeti mozga-
lom agi tálóinak sorában: 
e®engették az utat, ho® a 
község dolgos parasztsága a 
közös gazdálkodást válassza. 
Eljutottak Rákóczitelepre is, 
ahol több családnál ezt 
mondták a szegedi vasasok-
nak: 

— Most csak ígérik, ho® 
segítenek! Mi aláírjuk a be-

— Barátságból csináltuk. 
Az üzenet eljutott a ta-

nyai otthonokba és egysze-
riben me®áltozott a szövet-
kezeti gazdák véleménye. 
Megelégedéssel jelentették ki 
e ® másnak: -Lám, nem 
ha®tak cserben bennünket*. 
Erről a későbbiekben is meg-
®öződhettek. Kellett a tsz-
rtek 35 névtábla a kocsikra 
— persze, h o ® segítettek. 
Sőt adtak a szövetkezeti éle-
tet kezdő barátaiknak két 

tünk — mondta szerényen. 
— Készen van — felelték 

a patronálók —, még a gáz-
lámpát is vihetik. Egyébként 
mi újság a telepen? — ér-
deklődtek. 

— Haladunk előre — vá-
laszolta a könyvelő. — A 
Küllő-tanyát rendbehoztuk, 
akárki megnézheti. Üj jász* 
lakat építettünk, hozzá fel-
használtuk a maguktól ka-
pott karikákat, vasakat, az 
istállót kiköveztük, lefolyó-

Elhelyezlk a kocsin a permetezőgépet. A képen balról jobbra: Papdi Pál, Kiss Sán-
dor és Németh Imre ( 

lépési nyilatkozatot, mert a 
szövetkezetet választottuk, 
aztán maguk elmennek és 
ránk se hederítenek. 

Ilyen esetben újabb bi-
zonygatás nem sokat ér és 
az ipari dolgozók csak eny-
nyit említettek: 

— Majd meglá t ják . . . 

Barátságból 
A telepen u® anesak Rá-

kóczi néven megalakult a 
szövetkezet, és amikor mun-
kához akartak látni, kide-
i-ült: ki kellene javíttatni a 
vetógépjüket. Behozták Sze-
gedre és a városban azt aján-
lották, vi®ék el a vasipari 
szövetkezetbe. í ® találkoz-
tak Ismét a most már szö-
vetkezeti gazdák és az agi-
tátorok. Rögtön elvállalták a 
gépjavítást — amit munka-
idő után végeztek —' és a 
gép két nap múiva már ké-
szen volt. Amikor eljöttek 
érte, s megkérdezték, mibe 
kerül, í ® válaszoltak: 

Ha$y> csatádaU FKANCIA HLM 
Szörnyű hatalom a 

pénz... a vagyon. S 
szörnyetegekké vál-
hatnak a vagyon, a 
rang, a pénz hatal-
mának birtokosai. 
Maurice D r uo n, a 
haladó francia író ha-
sonló cimű regényé-
nek — amelyből a 
film készült — tar-
talmát, mondanivaló-
ját körülbelül igy fog-
lalhatnánk össze két 
mondatban. Noel 
Schoudler, aki a re-
gényben és Denys de 
la Patelliere ren-
dező filmjében a va-
gyont is a vele járó 
hatalmat személyesíti 
meg a rang és a pénz 
elvakult imádatában 
képes a fidt is fölál-
dozni Pedig Francois 
Schoudler tele van új 
tervekkel, új gondo-
latokkal és meg ts 
valósítaná azokat. 
Vágyai azonban ösz-
szetörnek az évszáza-
dos gőg és rangkór-
ság korlátolt vasfa-
lán. A -nagy család-
feje, Noel nem tudja 
a saját fiának sem 
megbocsátani, hogy 
mást, jobbat akar 
mint ő. Előre kiter-
velt aljas csatiéi óba 
löki. hogy megtörje. 
"megleckéztesse*, « 

maga képére formál-
ja. Francois azonban 
éppen mert még fia-
tal és tiszta lelkű, 
nem bírja el a leckét. 
De nem hajlik meg 
— inkább meghal. 

— Maga szörnye-
teg! — vágja Noel 
Schoudler szemébe a 
menye az igazságot. 
S hiába látjuk össze-
törni, megroskadni a 
fiáért való bánkódás-
ban. lelkiismeretfur-
dal ásábon. szánni, saj-
nálni nem tudjuk, 

mert Noel Schoudler 
nagyon messze van 
mindattól, ami embe-
ri. 

Szörnyű hatalom a 
pénz... a vagyon. S 
szörnyeteckké vál-
nak a rang, a pénz 
h-t almának birtoko-
sai, 

Denis de la Patelli-
ere rendező nevét 
már említettük. Ta-
lán az a legnagyobb 
érdeme, hogy sikerül 
filmjében tökéletesen 
visszaadnia a hatal-

masok életének kiet-
lcn*égét, embertelen 
öszintétlenségét, ezt 
a mérgezett atmoszfé-
rát, amelyben elpusz-
tul minden jó és szép 
emberi tulajdonság. 
Neki és Louis P ag e 
operatőrnek köszön-
hető. hogy a modern 
kapitalista tőzsdéről 
végre olyan képet 
kaptunk. amely a 
maga leleplező reali-
tásával külön vád-
irat a tőke emberte-
lensége ellen. 

S hadd ejtsünk né-
hány szót a szerep-
lőkről is. Jean G a-
binről elsősorban, 
aki ismét emlékeze-
tes. nagy alakítást 
nyújtott Noel szere-
pében. Mellette nagy 
szuggesztivi'á*átyil a 
Lucent látszó világ-
hírű színész, Pierre 
Brasseur t»l*e»<* 
ménue emeli a fVm 
értékét A más fü-
mekhől már iől is-
mert Pemutrá n 11 e. r 
Simon Lauch-me sze-
repében « tőle meg-
szokott jó teljesít-
ményt nyújtotta. 
Maurice Thiriet 
filmzenéje elveszettt 
a fflm nagy drámai 
sodrásá-ban. 

vasszekrényt, irodapapírt, 
Írógépszalagot, csináltak né-
kik csavarokat, jászolkariká-
kat, ácskapcsokat társadalmi 
munkában. A vasipari szö-
vetkezetben nyolctagú patro-
náló brigádot alakítottak — 
kommunistákból és párton-
kívüliekből — és elhatároz-
ták: készítenek e ® gépi 
meghajtású szecskavágót 
számukba, juttatnak nékik 
egy kalapácsos darálót, 's 
augusztus 20-án munkás-pa-
raszt találkozó keretében 
Személyesen adják át a ján-
dékaikat a termelőszövetke-
zetnek. Természetesen politi-
kai segítséget is nyújtanak. 
Már részt vettek közgyűlé-
sükön, felszólaltak a vitá-
ban, tanácsokat adtak az 
újonnan alakult pártszerve-
zetnek, ho®an dolgozzanak. 
Ősszel a pártoktatást is meg-
szervezik a szövetkezetben, 
szaklapokat rendeltek nekik. 
E lelkes törődés nyomán a 
Rákóczi Tsz kihívta verseny-
re a többi algyői termelőszö-
vetkezetet az aratás ét? a 
cséplés időszakára. 

Eredményes munka 
Amikor erről a nagyszerű 

segítőkészségről beszámoltak 
a vasipari szövetkezet veze-
tői, éppen vendég érkezett: 
Kiss Sándor, a tsz könyve-
lője. 

— A permetezőgépért jöt-

kat készítettünk, s már bent 
van 60—70 állat: fejőstehén, 
ló. Szerfából csináltunk az 
üszőknek, marháknak kará-
mot és az említett istállót 
tovább bővítjük, őszre az is 
készen lesz. Van már 40 sül-
dőnk, számukra most bizto-
sítjuk a helyet szerfás ól-
ban. Vettünk 20 szarvasmar-
hát, a növényápolásban jól 
állunk, • most a gyümölcsöst 
akarjuk permetezni, ezért 
kellene a gép. 

A szórakozásban is 
segítenek 

Mindjárt fel is rakták a 
kocsira az új, magasnyoma-
bú targoncás permetezőgépet, 
amelynek értéke közel öti 
ezer forint: a szövetkezet 
dolgozói készítették. 

— Majd adunk még két 
gázlámpát az istállóba — 
mondta Németh Imre, a pat-
ronáló brigád vezetője mi-
előtt a vendégek elindultak 
volna. — Aztán rövidesen 
behozzuk a fiatalokat gép-
kocsival a színházba, h o ® 
szórakozzanak. 

Papdi Pál, a fogatos meg-
emelte kalapját. 

— En eddig e®éni gazda 
voltam — búcsúzott —, 
de most már látom, milyen 
jó dolog közösen, testvéri se-
gítséggel dolgozni. 

Markovits Tibor 

N A P I R E N D E N : 

A MENTŐK 
Nem e ® cikkünkben fog-

lalkoztunk már azzal, hogy 
a mentőket időnkónt félre-
vezetik felelőtlen emberek. 
Bemondanak e ® - e ® sú-
lyos esetet és sürgősen ké-
rik a mentőket, vonuljanak 
ki. Ezek a felelőtlen embe-
reit nem számolnál?- azzal, 
ho® míg a mentők a nem-
létező címet keresik, egv 
másik beteget kellene el-
széUftaniok. v a ® éppen 
szülő asszony várja re-
ménvkedve a fehér autót. 
Fzelc a félrevezetések tet-
ték óva*nssá a mentőszol-
gálat dolgozóit. 

E ® - e ® kihívás »!k*lmá-
val alaposan érdei^Mnek 
a beteg ho®léte felől. Az. 
aki éppen hfvia a mentő-
ket. ilyenkor ideges, türel-
metlen, sokszor nem meg-
felelő hangon besaél. S ezt 
a hangot átveszik a mentő-
szolgálatnál dolgozók is és 
f ® igen erős hangú párbe-
szédek zajlanak le. 

Ezt a hangot joggal kifo-

gasolják a dolgozók. Az el-
múlt tanácstagi beszámoló-
kon elmondták a választó':, 
h o ® igen ®akran inge-
rült, nem megfelelő han-
gon beszélnek velük a 
mentők 

Nem szabad, h o ® a 
d/\ic*-\Tói el-

fásuljanak. Megértően kell 
kezel" lök a bei»lentéro.ket, 
htszen a hozzá tort szól Vért. 
s z e r e l ő i k é r t aw—Sdó e m b e -
rek tőtök vá-iák az első 
segft-éoot ha nem tudnak 
i r m - s l ktv**u'-i kö-
zöltök az is, 
horv miért nem Ha pedig 
roertoi-i v a k k e r e ^ n e k 
feltétlenül tetroonek eléret. 
h a m i n ő é n vo tő i a r / t k v l , 
s egfr í teHn nem tudnak 
eleget tenni a kérésnek, 
ú ® i«r i udvarias és meg-
értő hangon közöljék az 
őket felhívókkal, ho® mi-
lyen módon tudják minél 
előbb orvo6i ellátásban ré-
szesíteni a beteget. 

h z v 


