Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
536. SzEI diákotthonának miniszteri támogatása

A rektor jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 38.463/1941. IV.
2. szám alatt kelt rendeletével a Szegedi Egyetemi Ifjúság diákotthonának berendezésére, elszámolás kötelezettsége mellett 1000 P segélyt utalt ki.
Tudomásul szolgál.
Horthy Miklós Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának VIII. rendes ülése
(1941. június 24.) CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori
Hivatal iratai) 1. doboz 1370/1940-41.

537. Az egyetemi ifjúság nagygyűlése

A SzEI-be tömörült szegedi egyetemi ifjúság szombaton délelőtt a bölcsészetkari auditorium maximumban népes diáknagygyűlést tartott, amelyen az egyetem
professzorai közül megjelentek: dr. Szent-Györgyi Albert, dr. Sík Sándor és dr.
Koch Sándor egyetemi tanárok. Bogdánfy György ifjúsági elnök megnyitójában
felolvasta a betegsége miatt távollevő dr. Kogutowicz Károly rektor üdvözlő levelét, majd megemlékezett október hatodikáról.
Az ülés során dr. Koch Sándor tanárelnök a SzEI törekvéseit vázolta, és ismertette a diákegyesület célkitűzéseit. Ezután Strausz Gyula bölcsészhallgató
az egyesület szabadidőmozgalmának, foto szakosztályának és magyarságismereti szemináriumának ezidei munkatervéről számolt be. Az érdekes kulturális és
művészeti program bemutatása után a Hiszekegy elmondásával fejeződött be a
diáknagygyűlés.
Az egyetem elsőéves hallgatói egyébként tegnap a koradélutáni órákban sétát
tettek az egyetem intézményeinek és különböző fakultásainak épületeiben, hogy
ezzel is szellemi és gyakorlati tájékozódást szerezzenek. A szombati SzEI-napot
nagysikerű szavalódélután zárta be, amiről lapunk más helyén emlékezünk meg.
Szegedi Napló XVII. (1941) október 5. 5. oldal

538. Nyikos István: Tövisek és virágok az egység körül

„Hány szép feltétel és jóakarat némul el és némult már el, mely egyesüléssel s
egyetértéssel vajmi szépet alkotna, s alkotott volna.”
(Széchenyi: Hitel)
Ahol tíz egyesület, ott tíz ellenük is. Ha ott netán győz az egyetakarás és a nagyotakarás, attól fogva egy egyesület lesz és egy elnök. A többi kilencnek csak
annyi marad az elnökségből, hogy azt mondhatja: „Mi az elnökséget nem irigyelnök” (Pedig irigy, csak nem elnök, éppen arra irigy.) De az emberek olyan jók,
hogy ha lehet, sem irigykedni, sem hazudni nem akarnak. Ezért a legtöbb helyen
tíz egyesület van és tíz elnök. sőt még tíz díszelnök.
Ő az oka…
Ha tíz egyesület van egy helyen akkor mindegyik azt mondhatja, hogy azért
nem tud semmit sem produkálni, mert a többi, vagy legalább is az a másik meg-
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