Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
510. Ifjúsági egyesületek tartozásai

Banner Jánás e. i. dékán, mint a Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnöke előadja,
hogy a Turul Szövetség kerületi vezérsége a tanév kezdetétől segélyt kér hivatalos helyiségének világítására (kb. havi 5 P). Döntést kér, hogy a segélyt kiutalja-e
vagy sem. Különböző egyesületeknek pedig a Diákjóléti és Diákvédő Irodánál
tartozásai vannak, és e tartozásokkal szemben a Tanács állásfoglalását szeretné
tudni. Megjegyzi, hogy az ily természetű adósságokat elkülönítette, mégpedig a
Horthy Miklós Tudományegyetemére és a Ferenc József Tudományegyetemére.
A következő diákegyesületek tartoznak:
A DEFHE szegedi csoportja 1927-ben és 1928-ban felvett összesen 700 P-t,
fizetett 550 P-t, tartozik még 150 P-vel.
Az Egyetemi Szent Imre Egyesület 1929-ben és 1930-ban felvett összesen 400
P-t. Nem törlesztett semmit.
A Szegedi Egyetemi Sakkör megalakulása után 1928-ban kért és kapott beszerzésekre 200 P kölcsönt, az egyesület nem működik, a kölcsön fennáll.
Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör 1932. szeptember 1-jén kért és kapott 50 P
kölcsönt temetési költségekre az akkor elhunyt Bay János jogh. egyesületi titkár
sírjára vitt koszorú és útiköltségekre, az egyetemi ifjúság és tanári kar nevében
szerepeltek. A kölcsön fennáll.
Kéri az Egyetemi tanácsot, hogy a Diákvédő Iroda a kölcsönöket törölhesse,
mert nincsen remény már arra, hogy azok befolyjanak.
Ditrói Gábor a kérdéshez hozzászólva javasolja, hogy kísérletet kell tenni az
adott kölcsönök behajtására, felszólítani az egyesületeket a kölcsönök visszafizetésére és vizsgálni kell azt is, hogy kiben volt jószándék a törlesztésre.
Hosszabb eszmecsere után az Egyetemi tanács elhatározza, hogy a Turul Szövetség kerületi vezérségének segély folyósítására vonatkozó kérelmét elutasítja.
A diákegyesületek tartozásai közül pedig a DEFHE 150 P-s, a Szegedi Egyetemi
Sakkör 200 P-s és a Bethlen Gábor Kör 50 P-s adósság törlését a Diákvédő Irodánál elrendeli. Az Egyetemi Szent Imre Egyesület 400 P-s adósságával kapcsolatban pedig a Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnökét felkéri, hogy szólítsa fel az
egyesületet a tartozás megfizetésére.
Horthy Miklós Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának III. rendes ülése
(1941. január 28.) CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem
Rektori Hivatal iratai) 1. doboz 500/1940-41.

511. SzEI tagsági díja

Értesítem a Szegedi Egyetemi Ifjúság tagjait, hogy az Egyesület tagsági díja az
1940/41. tanév II. félévére az egyetemi Quaesturában fizethető.
A tagsági díj félévenként 1 P, azaz egy pengő.
Szeged, 1941. február 21.		
Szent-Györgyi Albert rektor
CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai)
5. doboz 208/1940-41.
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