Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
61. A Szent Imre Kör éves teljesítménye

Az Egyetemi Szent Imre Kör kitűnő munkásságot végzett a társegyesületek
között az első szegedi tanévben Lázár Ferenc jogszigorló elnöklete alatt Szegeden. Az év elejétől kezdve minden hét keddjén P. Komarik [István]7 jezsuita atya
keresztény filozófiai, minden hét csütörtökjén dr. Kelemen László szociológiai
előadást tartott a keresztény egyetemi hallgatók nagy érdeklődése mellett. Dr. Erdélyi László egyetemi tanár, Köri díszelnök tartott még az év folyamán tartalmas
s közvetlen előadásokat. A kör mintegy 70 ezer korona értéket fordított a tanév
folyamán a szegény sorsú egyetemi hallgatók felsegélyezésére. A kör műsoros
estélyek és teadélutánok rendezésével is igyekezett a kultúrérdekeket szolgálni,
amelyek meg is hozták a várt erkölcsi és anyagi sikert. Most alakult meg a Mária
Kongregáció, amely hivatva van a köri életen belül a hitéletet fejleszteni. A kör
jogutódja a Kolozsváron évtizedeken át nemes munkásságot kifejtett Szent Imre
Körnek, s így annak Kolozsváron hagyott vagyonát is megkapja még e tanévben.
Ott maradt ugyanis a Szent Imre Kör értékes könyvtára, bútora és mintegy 7
ezer lei készpénze. Az Egyetemi Szent Imre Kör a MEFHOSz-szal és a Keresztény Diákszövetséggel összeköttetésben azon is dolgozik, hogy a nyári szünidőre
minél több egyetemi hallgatót juttasson ki a diákcsere akció útján külföldre. A
körnek a nehéz viszonyok dacára elért működési színvonala mindenesetre elismerést érdemel minden tekintetben, és általjutván a kezdet nehézségein, munkája
a jövőben legszebb reményekre jogosít.
Új Élet II. (1922) április 9. 12. oldal

62. Részlet a Katolikus Kör egyévi működésének beszámolójából

A Kör vezetősége életre hívta a Kolozsvárott is jelentős társadalmi szerepet vitt
Szent Imre Kört, mellyel helyiségét is megosztotta. Ez intézmény létesítésében
az a szempont vezette a kör vezetőségét, hogy a szegedi egyetem katolikus hallgatói ne maradjanak magukra. Tudni kell ugyanis, hogy a pályájuk kezdetén sok
nehézséggel küzdő ifjakra nagy hatással van az, hogy az élet első nehézségeiben
kik kötelezik le őket elsőnek szíves jóindulatukkal és erkölcsi támogatásuk egész
súlyával.
A segítésre szoruló egyetemi ifjaknak a kör alkalmas módon segítséget nyújtott, így állásközvetítést rendezett be, és felkérte a kör tehetősebb tagjait, hogy
vállaljanak el hetenként meghatározott napon egy-egy egyetemi hallgatót ebédre
vendégül.
Szegedi Új Nemzedék IV. (1922) április 15. 12. oldal
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