Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
egyetemi hallgatók vehetnek részt. Az ötletes plakátok felhívása szerint ezen
a bálon kötelező a felismerhetetlenné tevő műorr és hangulatsapka viselése.
Egyetemi körökben nagy érdeklődéssel várják a zártkörű mulatságot.
Szegedi Napló XVII. (1941) február 21. 4. oldal

514. Jelentés a Szent Imre Egyesület megszűntéről

A rektor bejelenti, hogy az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Irodától átirat érkezett, mely szerint a Szent Imre Egyesület megszűnt, jogutódja Szegeden nincs,
volt elnöke dr. Fehér Géza, aki annak idején a kölcsönt felvette, három évvel
ezelőtt meghalt, és így az általa felvett 400 P tartozás behajthatatlan.
Az Egyetemi Diákvédő és Diákjóléti Iroda a 400 P tartozás törlésének engedélyezését kéri. Ezzel kapcsolatban még bejelenti, hogy egyetemünk Tanácsa III.
rendes ülésében 116. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával foglalkozott
először ezzel a kérdéssel, és határozatában az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő
Irodát felkérte az említett tartozás megfizetése iránti intézkedések megtételére.
Minthogy az elhangzott jelentés szerint a kölcsön megfizetése most már nem
remélhető, javasolja, hogy az Egyetemi Tanács a 400 P tartozás törlésére az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Irodának az engedélyt megadja.
Az Egyetemi Tanács egyhangúlag a rektor javaslata értelmében határoz.
Horthy Miklós Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának IV. rendes ülése
(1941. február 25.) CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem
Rektori Hivatal iratai) 1. doboz 730/1940-41.

515. A szegedi egyetemi diákegység

Szent-Györgyi rektor előadása
Az Egyetembarátok tegnapi szabadegyetemi előadásán Szent-Györgyi Albert
dr. egyetemi tanár, ezidei Rector Magnificus beszélt a szegedi diákegység-mozgalomról. Az aulát zsúfolásig megtöltötte az előkelő érdeklődő közönség, amelynek soraiban az egyetemnek úgyszólván valamennyi professzorát ott láttuk. Tonelli Sándor dr. elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy Szent-Györgyi rektor
választott témája mögött mély és súlyos dolgok vannak elrejtve, amelyek a magyar jövőt és annak kialakulását lényegesen befolyásolják.
Szent-Györgyi rektor előadásának bevezető szavaiban visszapillantást vetett az
egyetemek történeti fejlődésére, kiemelve, hogy az universitas feladata manapság
nemcsak a szaktudás átadása, de a szó tiszta és teljes értelmében való nevelés
is. Az új korban az egyetemek ugyanis az államnak, a közéletnek lettek fontos
szervei, éppen azáltal, hogy az egyetem a közélet előkészítő iskolájává alakult.
A közéleti embertől pedig nemcsak szaktudást várunk, de jellembeli értékeket is.
– Milyen eszközök állnak rendelkezésre a jellemnevelésre? – kérdezte a következőkben a világhírű tudós. Elsősorban az előadások, azonban csak abban az
esetben, ha ezek az előadások nem fölösleges adathalmozások. Az előadásokon
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
túl az ifjúságnak a gazdagabb élethez való jussát elsősorban maga az ifjúság biztosíthatja önmaga számára.
– Az egyetemi ifjúság azonban ne csak egymás közt fogjon össze, de találkozzék életteljes egységben az egyetemmel is. Ehhez a keretek a szegedi egyetemen
már adva vannak, a kereteket most már ki kell tölteni. Minden remény megvan
arra, hogy rövidesen a szegedi diáknak igazi, meleg otthona lesz a szegedi egyetem. Szegedről tehát egy telibb lelkű diákság fog valószínűleg kikerülni.
– De van egy távolabbi célja is a diákegységnek; az erkölcsi megnyilvánulás
elindítása, az új Magyarország és az új Európa érdekében. Az ifjúságon keresztül
a mi modern új Magyarországunk is minden bizonnyal fontos szerepet kap majd
ebben az új rendben. Amilyen az ifjúság, olyan lesz szerepük az eljövendő élet
színpadán.
A hosszas tapssal és lelkes köszöntéssel fogadott előadásért Tonelli Sándor
mondott köszönetet, majd Kiss Ferenc dr. erdőfőtanácsos bejelentette, hogy az
egyetembarátok legközelebbi közgyűlését jövő csütörtökön este 7 órakor tartják
meg. Előtte Koch Sándor egyetemi professzor beszél majd a mesterséges ékkövekről.
Szegedi Napló XVII. (1941) február 28. 4. oldal

516. MIEFHOE segélykérelme

A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete MIEFHOE délmagyarországi (szegedi) csoportja
Szeged, 1941. márc. 4.
Margit u. 11. I. em.
M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Nagytekintetű Tanácsához
Alulírott azzal az alázatos kérelemmel járulunk a Nagytekintetű Egyetemi Tanács elé, hogy egyesületünk menzájának fenntartásához, mint az elmúlt tanévben
is, a szokásos segélyt kiutalni méltóztassanak. Legyen szabad felhoznunk alázatos kérésünk támogatására, hogy egyesületünk, mely szegénysorsú kollégáink
támogatását tűzte ki célul maga elé, e nemes szociális feladatát csak akkor tudja
végezni, ha szerény anyagi erőinken kívül a Nagytekintetű Egyetemi Tanács is
támogatja egyesületünket.
Erre való hivatkozással kérjük tehát a Tekintetes Egyetemi Tanács szíves pártfogását, és jóindulatukat hálás szívvel előre is köszönve maradunk alázatos tisztelettel
[olvashatatlan aláírás]
elnök
[olvashatatlan aláírás]
[olvashatatlan aláírás]
főtitkár
alelnök
CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai)
6. doboz 784/1940-41.
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