Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Médi úrleány: List II. rapszódiájára táncol. Zongorán előadják Mihálik Kálmán
éps Kovács Gábor SzEFHE-tagok. 7. Kovács Jolán úrleány szaval: Szilágyi:
Székely imádság. 8. Novák Fulika úrleány és D. Kummer Aladár: Táncduette.
Zongorán előadja Havasy Pannika. Műsor után Varga Lajos SzEFHE-tag székely
„csűrdöngölő”-jével SzEFHE-bál kezdődik az Alföldi szálló összes termeiben.
Záróra-meghosszabbítás reggelig.
Új Élet II. (1922) április 30. 8. oldal

67. SzEFHE-könyvtár

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete régóta dolgozik egy
tankönyvekből álló szegedi SzEFHE-könyvtár felállításán, miáltal gyökeresen
segítve volna a menekült tanulóifjúság tankönyvhöz juthatás szempontjából is
igen nehéz helyzetén. Különösen az orvosi könyvek megközelíthetetlen magas
árai, de meg a jogi könyvek és jegyzetek szemérmetlen uzsorás drágasága szegényebb sorsú diákok számára teljesen lehetetlenné tette a szükséges tankönyvek
beszerzését. Ezen diákság munkakedvét és képességét megsemmisítő kárhozatos
állapotokon akart segíteni a SzEFHE, mikor társadalmi úton megindította egy
SzEFHE-könyvtár létesítését célzó akcióját. Ezen könyvgyűjtő akció, bár jelentékteny sikereket is ért el, elégtelennek bizonyult a cél sürgős elérésére. A különböző társadalmi rétegek a hathatósabb támogatást ezúttal is elmulasztották.
A SzEFHE vezetősége a napokban új lehetőségek felé orientálódott, s a tárgyalásokat kezdett Mr. Legate-tel, a közép-európai diáksegítő akció vezetőjével. F. hó
4-én e tárgyalások nagyjelentőségű eredményhez vezettek, ami által a menekült
egyetemi hallgatóság tankönyvnyomorúsága most már véglegesen megszűntnek
tekinthető. Mr. Legate ugyanis, aki egy névtelenül adakozó magyar ember jóvoltából a szegedi menekült ifjúság fölsegélyezésére nagyobb pénzösszeget hozott
magával Szegedre, elfogadta Incze Antalnak, a szegedi SzEFHE elnökének azon
indítványát, hogy ebből a pénzből elsősorban a menekült ifjúság részére oly égetően szükséges tankönyvek szereztessenek be. A könyvtár felállítására egyelőre
százötvenezer koronát bocsát rendelkezésre Mr. Legate, ami a legszükségesebbek beszerzésére elégséges is. A könyvek beszerzését egy tanárokból és egyetemi
hallgatókból álló könyvvásárló bizottság fogja végezni. A könyvtár a SzEFHE
kezelésében a Vásárhelyi sugárúton lévő SzEFHE-internátusban lesz elhelyezve.
Új Élet II. (1922) május 7. 8. oldal

68. Nyaraltatási felhívás

A SzEFHE vezetősége felkéri azokat a vidéki földbirtokosokat, vendégszerető
családokat, akik a nyár folyamán, mint az elmúlt három nyáron is tették, hazamenni nem tudó, menekült székely diákokat szándékoznak vendégül látni, ebbéli
szándékukat a szegedi SzEFHE titkári hivatalának levelezőlapon minél előbb jelentsék be.
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
A budapesti román konzulátus kormánya rendeletére egyetemi hallgatóknak
nem ad vízumot, s így még azok a hallgatók is, akiknek a hazautazáshoz szükséges pénz rendelkezésükre állana, a román kormány jogtalan és szívtelen intézkedése következtében el vannak zárva a lehetőségtől, hogy vakációjukat otthon, szüleik körében tölthessék. Azok a székely fiúk, akik tíz hosszú hónapon át
internátusban és menzakoszton kínlódva teljesítették, éspedig a tanulmányi statisztika szerint példásan teljesítették kötelességüket, megérdemelnék, hogy a két
hónapnyi rövid pihenés valóban pihenés és erőgyűjtés legyen számukra. Sajnos
a mostani menzakoszt még az életfenntartásra sem alkalmas. A nyár folyamán
pedig értesülésünk szerint mindössze 60 egyetemi hallgató ellátására vállalkozik
a menza.
Az egyesület tagjai készséggel vállalnak a nyári vakáció idejére mezőgazdasági
felügyelői és házi tanítói munkát is. Ezért, akik ilyen módon elhelyezést tudnának
biztosítani a székely fiúk számára, szintén jelentsék be igényeiket a titkárságnál.
Új Élet II. (1922) május 7. 8. oldal

69. Egyetemi hallgatók a mentők szolgálatában

A Csaba egyetemi egyesület harmad- és negyedéves orvoskari tagjai fölkeresték
Papp Ferenc tűzoltóparancsnokot, és annak az óhajuknak adtak kifejezést, hogy
budapesti mintára ők is részt akarnak venni a mentési munkálatokban. Papp főparancsnok örömmel vette a bejelntést, és pár napon belül már orvosnövendékek
is működnek a szegedi mentőállomáson.
Szeged III. (1922) május 10. 4. oldal

70. Egyetemi tanácsi álláspont az ifjúsági segélyegyletek hiányáról

Rector jelenti, hogy az 1919/20. tanévet pótló semester és az 1920/21. és
1921/22. tanévek alatt a hallgatóságtól az általános segítő egyesületek javára ös�szesen 7118 Kor. folyt be.
Minthogy az ifjúsági segélyegyletek még nem alakultak meg, javasolja, hogy az
összeg egyelőre a Rector rendelkezésére álló „Segélyalap”-hoz csatoltassék, ha
pedig a segéylegyletek megalakulnak, a tanács a fennmaradó összeg szétosztása
iránt annak idején külön intézkedjék.
Dr. Tóth Károly dékán javasolja azzal kapcsolatban, hogy a rendelkezésre álló
„Segélyalap”-ból elsősorban a hallgatóság tankönyv és jegyzetszükséglete szereztessék be.
Az egyetem tanácsa úgy a Rector mint Dr. Tóth Károly dékán javaslatát egyhangúlag elfogadja.
CsML VIII. 1. (Ferenc József Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 1.
doboz [ikt. sz. nélkül] 1921/22. tanév Egyetemi Tanács IX. rendes ülésének
jegyzőkönyve (1922. május 12.)

149

