Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
82. Az Attila szegedi szervezetének tisztújítása

A MEFON Turul Szövetsége kebelébe tömörült Szegedi Bajtársi Egyesületek
Attila Helyi Szervezetének követtábor jellegű vezértanácsa szombaton délután
táborozást tartott. A táborozást a MEFON Turul Szövetségének hivatalos képviselője Lendvay Béla a Turul vezérelnöke lelkes szavakkal nyitotta meg, mely
után az Attila Helyi Szervezet vezérének, Kószó György, alvezérének Burkó Károly, íródeáknak Mertl József, nádornak dr. Hunyady Gyula, székelnöknek Koncwald Tibor, számvizsgáló-bizottság elnökének Rötth András dr., darufőnöknek
Radványi Gézát választotta meg. Az Attila első választott magisterének dr. Lőte
József egyet. ny. r. orvostanárt választották meg nagy szeretetteljes ováció mellett. A választás után a Bajtársi Egyesületek komoly hazafias programját ismertette a Turul kiküldötte, Koncwald Tibor, Szász Sándor, Bartha Dániel és mások
a programhoz való nívós hozzászólása után, az irredenta Hiszekegy szavaival
lelkes hangulatban véget ért.
Szegedi Új Nemzedék IV. (1922) szeptember 27. 3. oldal
I.

83. Az első Katolikus Diáknagygyűlés határozatai

Kívánja a nagygyűlés közoktatásunk egész vonalán a katolikus bölcseleti
ismeretek intenzív tanítását, és valamennyi egyetemünkön a katolikus filozófiai tanszék sürgős felállítását.
II. Az 1920. évi XXV. tc. (numerus clausus) kiterjesztését az összes főiskolára,
úgy a hallgatók, mint a gyakornokokra nézve, valamint a külföldi oklevelek
nosztrifikálására.
III. A szegény sorsú katolikus, mindkét nembeli egyetemi ifjúság részére katolikus egyetemi internátusok felállítását sürgeti.
IV. A már meglévő és tevékeny munkásságot kifejtő szegedi Egyetemi Szent
Imre Kör anyagi támogatását kéri, úgy a kör felszerelését és könyvtárát illetőleg, mint szegény sorsú tagjainak anyagi támogatását.
Katolikus Ébredés II. (1922) október 3. oldal

84. Bethlen Gábor Kör közgyűlése

A szegedi Bethlen Gábor Kör november 1-jén, szerdán délután 4 órakor tartja
közgyűlését, melyre ezúton is meghívja a tagokat a szünidei bizottság. Gyűlés
után istentiszteletet tart Bakó László lelkész. Új és régi tagok iratkozhatnak, illetve tagsági igazolványukat megújíthatják naponta 4-5 óra között a református
palotában, a lelkészi hivatalban.
Szegedi Új Nemzedék IV. (1922) október 26. 2. oldal
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