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Á Magyar Közlönyben ÉLETBE LÉPETT A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI IN-
tnegjelent és életbe lépett a TÉZMÉNYEKRÖL SZÓLÓ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 
Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának törvényerejű ren-
delete a középfokú oktatási Szakközépiskola esetén az is vábbá az iskolalátogatás alól 
intézményekről. valamint a előírás, hogy a tanuló meg- felmentett tankötelesek egyé-
rendelet végrehajtási utasi- feleljen a választott szakma- ni tanulás ú t ján is elvégez-
tásároL ra (szakirányra) vonatkozó hetik. Az így felkészültek 

. . . egészségügyi követelmények- osztályozó vizsgát csak ál-
Kimondja a torvenyereju n c k A gimnáziumot a tan- lami gimnáziumokban tehet-

rendelet azt is, hogy köteles kort túlhadottak, to- nek. (MTI) 
gimnáziumból szakközépis-
kolába, továbbá szakközép-
iskolából gimnáziumba 
vagy más szakirányú kép-
zést nyúj tó szakközépisko-
lába át lehet lépni. 

A szakmunkástanuló-iskolát 
végzettek tanulmányi idő be-
számításával folyta that ják 
tanulmányaikat középiskolá-
ban. 

A szakközépiskolákban — 
a tanulmányi munka sérelme 
nélkül — a tantervnek meg-
felelő termelőtevékenység is 
folytatható. 

A tőrvényerejű rendelet és 
az egyidejűleg kiadott kor-
mányrendelet végrehaj tásá t 
szabályozó miniszteri rendel-
kezés egyebek közt k imond-
ja. hogy a gimnázium vagy 
szakközépiskola létesítésére, 
megszüntetésére, szünetelte-
tésére vagy szakközépiskola 
szakmai jellegének megvál-
toztatásóra vonatkozó javas-
latot a miniszterek, illetőleg 
a megvei tanácsok végrehaj -
tó bizottságainak elnöke a 
tervezett időpontot megelőző 
naptári év j anuár 5-ig ju t ta t -
ják el a művelődésügyi mi-
niszterhez. Iskola létesítésé-
nek kell tekinteni a gimná-
ziumnak szakközépiskolává, 
valamint a szakközépiskolá-
nak gimnáziummá történő 
átszervezését is. 

A végrehajtási utasítás ér-
telmében 

külön fiú és külön leány-
osztályok szervezése csak 
akkor engedélyezhető, ha a 
szakmai képzés érdeke, 
vagy más rendkívüli ok 
ezt szükségessé teszi. 

Külön fiú- és külön leányosz-
tály szervezése nem já rha t az 
osztályok számának növelé-
sével. 

A gimnázium vagy szak-
középiskola székhelyétől tá-
vol lakó tanulók elhelyezé-
sére építéssel vagy meglevő 
épület megfelelő átalakí tá-
sával az iskolafenntartónak 
kell kollégiumot (diókotthont) 
létesítenie. A kollégiumi, 
diákotthoni elhelyezésre szo-
ruló, de hely hiányában fel 
nem vehető tanulónak az is-
kola székhelyén a tanév tar-
tamára externátusi ellátás 
biztositható. 

A középiskolai tanulók 
előírt közhasznú munká já -
nak időtartama évenként 
hat-tíz nap lehet. 

A tanulókkal kapcsolatos 
rendelkezések szerint 

gimnázium és szakközép-
iskola első osztályába az 
a tanuló vehető fel, aki az 
általános iskola nyolcadik 
osztályát sikeresen elvé-
gezte, s 1". életévét a fel-
vétel évének szeptember 
első napjáig nem töltötte 
be. 

Világméretű harc 
az új „népbetegség" ellen 

Beszélgetés dr. Ábrahám Ambrus 
akadémikussal amerikai útjáról 

A világ minden tá ján n.vos szimpozion megrende-
gombamódra szaporodnak a zésére. 
szív- és érbetegségek. E — A szimpozion időpont-
bajok ma már népbetegség- ját 1965. november 16—17-
számba m e n n e k . . . re tűzték ki, s ez sem vélet-

— Bizony, az Egyesült len: akkor múlott 40 esz-
Allamokban is úgy hulla- tendeje annak, hogy a fent 
nak, pusztulnak az emberek említet t idegszabályozó ké-
ri különféle szív- és érbeteg- szülékeket a Nobel-díjas 
ségekben, mint ősszel a le- Heymans belga professzor, 
gyek — jegyzi meg az eme- valamint a német Hering 
rikal ú t járól nemrég visz- felfedezte. 
szatért dr. Ábrahám Amb- _ A v d l á g minden tá já-
rus akadémikus, a József „51 ö t v e n tudóst hívtak 
Attila Tudományegyetem ál- m e g a tanácskozásra. Mivel 
lattani intézetének igazga- magam is a kérdéses ideg-
lója . készülékekkel idestova 30 

Professzori dolgozószobé- esztendeje foglalkozom, en-
jában üldögélünk. Ábrahám gem is megtiszteltek meg-
akadémikus a fárasztó út hívásukkal még a nyár fo-
után is frissen, fiatalos len- lyamán. 
dülettel, szabatos, érzékletes _ M g r elutazásom előtt 
mondatokban magyaráz, me- bejelentet tem elóadasomat, 
séli ú t ja eseményeit. El- mely a környéki vérnyomás-
mondja, hogy a közelmúlt- szabályozó idegkészülékek-
ban az USA-ban is renge- nej- „ normális és kóros 
leg pénzt áldoztak arra , szerkezetével foglalkozik, 
hogy leküzdjék, illetve a kapcsolatosan legújabb vizs-
1 ehetőségekhez mérten mér- salátáim eredményeive!, 
sékeljék e pusztító, félelme- Ezekkel a magas kor, 
tesen általánossá ter jeszke- az érelmeszesedés, a sziv-
dő kórokat: és érbetegségek, s magas 

— Szisztematikusan ku- vérnyomás közötti szoros 
tat.ják a vérkeringés szer- összefüggéseket sikerült ki-
veinek alkat-, élet- és kór- mutatnom. Ismertetet t vizs-
tanát — mondja a profesz- Bálataim eredményét tu -
szor. — Főként állatkísér- dóstársaim nagy figyelem-
leteket végeznek, de kísér- m e l hallgatták, annál is 
leiképpen és gyógyítás cél- Inkább, mivel vizsgálataim 
jából az intézetbe fogad- a kórnyéki vémyomasszabá-
nak olyan egyéneket ls, ! v o z ó készülékek szerkezeté-
akik vérnyomásemelkedés- n e k> működésének és kó-
ben, vagy más természetű r o s elváltozásának ismereté-
szív- és érvonatkozású meg- he7- blztos bonctani es szo-
betegedésben szenvednek, vet tani alapokat szolgaltat-
Ha a hibák megkeresése n í , k -
után gyógyításra is lehető- — Az intézet a meg-
ség nyílik, azt is elvégzik, hívást ki terjesztet te a 
vagy operatív beavatkozás- november 18-án és 
sal, vagy pedig úgy, hogy 19-én Clevelandban ren-
egyes idegkészülékek műkő- dezett, a magas vérnyomás 
dését elektromos áramfor- problémáival foglalkozó tú-
rások bevitelével fokozzák, dományos találkozóra is. 
Ez az utóbbi e l já rás lehető- E találkozón is előadást 
séget nyúj t a r ra , hogy a tar tot tam. Clevelandba me-
magas vérnyomást tetemes net kiszálltunk Columbus-
mértékben, s tar tósan csök- ban, egy hatalmas egyetemi 
kenteni lehessen. Az i lyen- városban, melyben 25 ezer 
féle lehetőségek mérlegelése hallgató végzi egyetemi ta-
nyomán alapították meg az nulmányait . I t t főként a 
Ohio állambeli Daitonban szívkutató intézetben néz-
a Cox Coronary—Hearth tern körül, s elsősorban azo-
Intézetet is, melynek ven- kat a különleges műszere-
dége voltam. Ez az intézet ket vettem szemügyre, me-
lóként a környéki ideg- lyek segítségével a szerve-
rendszer vérnyomásszabá- zetböl kivett emlős szivét 
lyozó központjaival, ezek órákig működésben tudják 
szerkezetével, élet tanával , tartani... Clevelandon kí-
kórtanával és gyógytanával vül Philadelphiában is 
foglalkozik, természetes te- előadtam kutatásaimról, 
hát, hogy épp ez az intézet ahová Peterson professzor-
vállalkozott egy ilyen téma- nak, a Philadelphiai Állami 
t ikájú, nemzetközi tudomá- Egyetem élettani intézete 

vezetőjének külön meghívá-
sára lá togathat tam el. E 
csodálatos fekvésű, a Dela-
varc és Scuicil folyók par t -
ján elterülő, 4 milliós vá-
ros az USA legtörténelmibb 
levegőjű helye: i t t kiáltot-
ták ki annak idején a füg-
getlenséget. 

— összegezésül annyi t 
mondhatok: szép és tanul-
ságos utazásban volt ré-
szem, melynek során sokat 
tapasztal tam és tanultam, 
ám szerénytelenség nélkül 
merem remélni, hogy sok-
kal többet tanítottam, mint 
tanul tam . . . 

D. E. 
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Korszerűsítik 
a falusi 

vendéglátást 
Az Országos Földműves-

szo vetkezeti Tanács vendég-
látóipart szakbizottsága csü-
törtökön a Heves megyei 
Felsőtárkányban tar tot ta 
ülését. . Az előterjesztett be-
számolók a lap ján megvitat-
ták a földművesszövetkezeti 
vendéglátóipar 1965. évi ta-
pasztalatait és a szakbizott-
ság 1966. évi munkatervét . 

A beszámolókból kitűnt, 
hogy a szakbizottság e 
legfontosabb feladatának a 
falusi vendéglátóipar kor-
szerűsítését és bővítését te-
kinti. Évente mintegy 50 
millió forintot fordí tanak er-
re a célra állami beruhá-
zásból és körülbelül ugyan-
annyi t a helyi erőforrások-
ból. A kocsmákat ízléses 
szórakozóhelyekké a lak í t ják 
át, ú j vendéglátóipari léte-
sítményeket építenek, bőví-
tik a választékot. 

A vendéglátás fejlődését 
szemléletesen bizonyítja, 
hogy jelenleg az országban 
700 falusi falatozó és cuk-
rászda működik. 

Mikor kapunk fizetést? 
A karácsonyi és újévi mun-

kaszüneti napokra való te-
kintettel a pénzügyminiszter 
a SZOT-tal egyetértésben 
szabályozta a decemberi és 
január i bérfizetések időpont-
ját. 

Eszerint a december 21-én, 
22-én, és 23-án esedékes 
munkabéreket december 21-
én; a december 24 és 25-én 
járó béreket 22-én; a decem-
ber 26-án és 27-én esedékes 
munkabéreket 23-án; a de-
cember 29-én és 30-án járó 

munkabéreket pedig 29-éa 
fizetik. A december 31-1, a 
j anuár 1-i, 2-i és 3-1 bérfi-
zetési napokat december 30-
ra hozzák előre. 

A fent nem említett bér-
fizetési napok változatlanok, 
azokat előrehozni vagy a 
bérre előleget folyósítani nem 
lehet. A rendelkezés nem 
érinti az állami és szövetke-
zeti építőiparban megállapí-
tott december 23-i részfize-
tési napot sem, amely ezúttal 
is változatlan marad. (MTI) 

Uj film 

Tilos a szerelem 
Tegnap bemutat ták a Sza-

badság Moziban a Tilos a 
szerelem ciróű ú j magyar 
filmet. Az előadás után 
különböző véleményeket 
hal lhat tunk. A kri t ikus is 
csak egy ember; nem sze-
retnénk, ha részrehajlással 
vádolnának, inkább ismer-
tetünk néhányat érékből. 

Lúgos Vince brigádveze-
tő: — Én A szélhámosnőt 
aka r t am megnézni, mert a 
lányom annak idején látta. 
De a brigádban a fiatalok 
annyi ra forszírozták ezt a 

Tanári hangverseny 
a Zeneművészeti Szakiskolában 

A Zeneművészek Szakszer-
vezete megyei csoportja 
nagysikerű hangversenyt 
rendezett a Zeneművészeti 
Szakiskola és a Liszt Ferenc 
Zeneiskola tanára inak köz-
reműködésével. 

A nívós zenei tel jesí tmé-
nyek közül kiemelkedett 
Szalai Miklósné bensőséges 
és színes dinamikai hatáso-
kat megelevenítő Liszit-dnter-
prertációja (Történelmi arc-
képsorozat-ból: Petőfi); 
Aracsi Lászlóné meleg, han-
gulatos. de ugyanekkor drá-
mai erejű Chopin-játéka 
(Cisz-moll Nocturne). Rákosi 
Géza. Kedves Tamás és Del-
ley József Haydn ismeret-
len és a hagyománytól el-
térő kéttételes t r ióját mu-
tat ta be stílusos és kidolgo-
zott előadásban. Joó Csilla 
— Bódas Péter kíséretével 

— eredeti nyelven, hibátlan 
technikai kivitelezéssel és 
szuggesztív muzikalitással 
ad ta elő Wolf, Faúré, Ravel 
és Britten igényes dalait. 

Az est egyik fénypont ja 
Deák Tibor volt, aki tempe-
ramen tumát és virtuóz zon-
gorák észségét csillogtatta 
meg Bartók Szvit-jében (op. 
14.). Sikerét még fokozta, 
hogy Liszt Wilde Jagd című 
bravúros kompozícióját adta 
ráadásnak. Színvonalas já-
tékot nyúj to t tak: Csiszár 
Klára, Széli Pál , Börcsök 
Is tvánné és Tóth Sándor. 

A hangversenyt Bri t tennek 
nálunk alig ismert Beve-
zetés és Rondó alla Burlesca 
című két zongorára írt kom-
pozíciója zárta le Bódás Pé-
ter és Delley József kiváló 
hangzásbeli ökonómiával 
összefogott produkciójában. 

Dr. Nagy István 

Mezőgazdasági könyvespolc 
GYÜMÖLCSTERMESZTÉS 

KÉPEKBEN 

Nagy népszerűségre tett 
szert dr. Jeszenszky Árpád 
korábbi két munká ja , amely a 
gyömölcsfák metszését és a 
zöldségtermesztést mutat ta be 
képekben. A Mezőgazdasági 
Kiadónál e munkáknak mint-
egy folytatásaként most meg-
jelent mű ugyancsak ki tűnő 
fényképeken ad hasznos ta-
nácsokat a hazánkban most 
megújulását élő gyümölcs-
termesztésnek. Munká ja azért 
is jelentős, mer t a rövide-
sen gazdag terméssel ke-
csegtető, ú jonnan telepített 
nagy gyümölcsösökben sok a 
tennivaló, amelyek már több-
nyire a korszerűbb termelés 
ú j ismereteit k íván ják meg. 
A vegyipar is korábban nem 
ismert nagyhatású növényvé-
dő szereket bocsátott a ter-
mesztők rendelkezésére. Ezek 
használatának behatóbb is-
meretére is szükség van. 
Mindezekhez — sokféle mun-
kamódszer és gép megismer-
tetéséhez is — nyú j t hasznos 
segítséget e könyv, amelynek 
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esztergályos, lakatos, 
láng- és villanyhegesztő, 
asztalos szakmunkásokat, 

betanuló munkakörbe női munkavállalókat , valamint 

férfi segédmunkásokat 
Jelentkezni lehet a Texti lművek személyzeti osztályán. 
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anyagát az ország fontosabb 
termelő tájairól gyűj töt te 
egybe a szerző. Tula jdonkép-
pen ezzel egyúttal gyümölcs-
termesztésünk mai helyzetéről 
is összefoglaló tá jékoztatást 
nyúj t . A m ű . felosztása is 
igen célszerű: októbertől — 
oltványozás, ültetés időszaká-
tól — kiindulva vezeti végig 
az olvasót az év minden 
hónapjának gyümölcster-
mesztési tennivalóin. 

MINŐSÍTETT 
NÖVÉNYFAJTÁINK 

A Kapás Sándor szerkesz-
tésében, Komjáti István, 
Papp Zsigmond, Szerafin Je-
nő és Tomcsányi Pál írásai-
val a Mezőgazdasági Kiadó-
nál megjelent mű a gazdasá-
gok vezetőinek, agronómu-
sainak a fa j tamegválasztás 
igen fontos és felelősségtel-
jes munká jában kíván segít-
séget nyúj tani . A fa j t ák szár-
mazását, gazdasági értékét, 
talaj-, táplálóanyag- és víz-
igényét ad ja a szakszerűen 
rendszerezett kötet, és azokat a 
termesztési feltételeket is, 
amelyekkel az illető fa j t a a 
legeredményesebben ter-
meszthető. Az adatok az Or-
szágos Mezőgazdasági Fajta-
és Termeléstechnikai Minősí-
tő Intézet kisparcellás és 
nagyüzemi kísérleti eredmé-
nyeinek összesítéséből szár-
maznak. A kötet valóban 
nagy segítséget jelent a faj-
tamegválasztás fontos mun-
kájában, amely napja inkban 
különösen a növénytermesz-
tési termeléstechnika folya-
matos fejlődésével, a gépe-
sítés általános kiterjesztésé-
vel lép mindinkább előtér-
be. 

Tilos a szerelmet, hogy 
gondoltam, biztosan jó film. 
Hát az igaz, hogy végigne-
vettük ezt a két és egyne-
gyed órát! A Pongráez, 
mint Mókuska különösen 
szórakoztató volt: jól ad-
ta a hülyét. Azt azonban 
kicsit helytelenítem, hogy e 
Darvas, mint Herceg ilyen 
pozitív f igurát csinált ebből 
a deklasszált elemből, aki 
ráadásul meg is pofozza a 
munkatársá t . Ha nálunk a 
brigádban ilyen előfordul-
na! Ezt szerintem nem len-
ne szabad népszerűsíteni. 
Különben jól szórakozott a 
brigád, az volt a véleményj 
hogv a f i lmnek közönség-
sikere lesz. 

' Jutka (csak így mutat-
kozott he): — Darvas cu-
ki volt! Az Atwirha meg. 
aki t azt a Frankot játszot-
ta. egészen beleestem, csak 
a végén ábrándí tot t ki egy 
kicsit . . . Mért kellett be-
dőlnie a Töröcsik Marinak, 
mikor az nem is igen já t -
szik? Nem igaz, öcs i? 

öcsi (az udvarlója): — A 
Torday Teri, az igen! Csak 
az a kár, hogy alig muta t -
tak valamit a cirkuszból. 
Mért nem szöktették meg 
inkább onnan a nőket? És 
nem volt semmi bunyó! Ezt 
hiányolom. 

N. G. amatőr filmes: — 
A közönséget szórakoztatta 
a film, különben limonádé. 
Nem értem, hogy a Rényi 
Tamás, aki nagyon tehetsé-
ges rendezőnek ígérkezett, 
mért vál t ja föl a tudását 
aprópénzre? Ez nem művé-
szet, hanem méteráru. Kü-
lönben volt néhány jó fo-
gása a kamerával Forgács-
nak, például, amikor Pécsi 
a gukkerral nézte a cirku-
szoslányokat: ahogy a teste-
ket „lát ta" a kamera. az 
jellemezte Pécsit. Az opera-
tőrt dicséri az a beállítás 
is, ahogy Avar a leány 
anyjával beszélgetve a re-
kamién ül, fe je mellett a 
falon egy esküvőt fénykép-
pel. Bár a fehér ipari t á j fe l -
vételek izgalmas fotótémát 
adnak, öncélúnak éreztem 
az exkavátorok markolói-
nak hosszas f o r g a t á s á t . . . 

Egy gimnáziumi tanár 
(kérte, hogy a nevét mellőz-
zük): — Én a gyerekek mi-
a t t mentem el a moziba. A 
film eszmei mondanivalója 
azt a régi vádat cáfolja^ 
hogy a marxizmus a hazas-
aág ellen van. Mivel a 
f i lmvígjáték széles tömege-
ket vonz, pozitívan tud ja 
befolyásolni szélesebb töme-
gek erkölcsi felfogását, na-
gyon helyesen a szerelmi 
szabadossággal szemben, a 
családalapítás irányában. A 
Darvas által a lakí tot t dek-
lasszált ar isztokrata szere-
peltetésével bemuta t ja a 
film az ilyen elemek el-
lenséges ideológiai halasát . 
Viszont pedagógiailag ká-
ros hatásúnak tartom, hogy 
a pozitív leányszereplő, aki t 
Töröcsik alakít , félrevezeti 
az édesanyját . 

Kiss József egyetemi 
hallgató: — Szórakoztatott, 
de élményt nem nyújtot t . 
Felületes és kissé zavaros 
film. Keveri a valóságos 
problémákat és t ípusokat a 
csinált konfliktusokkal ée 
jellemvonásokkal. Vagy lett 
volna igazán társadalmi 
film. vagy csakugyan víg-
játék. Így a jellemek is 
csak vázlatosak, ha nem ha-
misak. Es miért ..tilos a 
szerelem"? Azért, hogy le-
gyen valami probléma, ami t 
meg kell oldani: szóval ál-
konfliktusra épül az egész! 

N. F. 
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