Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Az egyetemi ifjúság négyes bizottsága pedig felszólítja az Attila helyi szervezet,
SzEFHE, DEFHE egyesületek minden bajtársát és testvérét, hogy a ma délelőtti
ifjúsági nagygűlésen feltétlenül jelenjenek meg.
Szegedi Új Nemzedék V. (1923) április 14. 2. oldal

106. A szegedi egyetemi ifjúság seregszemléje

Megalakult a szegedi MEFHOSz és a Diáknyomorenyhítő Akció szegedi
csoportja. Az Eötvös Bajtársi Egyesület beolvadt az Attilába
Impozáns nagygyűlésre jött össze a Tiszaparti Athén menekült keresztény egyetemi ifjúsága, hogy a Budapestről lejött ifjúsági vezetőket: Nagy Ivánt a MEFHOSz elnökét, Csanády Györgyöt a SzEFHE országos elnökét és Oláh Bélát a
MEFHOSz alelnökét meghallgassák.
Zsúfolásig telve volt a Horthy Internátus kettős díszterme a sapkás színszövetség tagjaival. Az egyetemi ifjúság frontot mutatva vett részt e nagygyűlésen.
Megjelent a Bajtársi egyesületek Attila helyi szervezete, tagegyesületei, a Werbőczy, Rákóczi, Csaba, Zrínyi és Eötvös Bajtársi Egyesületek, a SzEFHE, a DEFHE, KEAC, a Bethlen Gábor kör és Szent Imre Egyesület teljes létszámmal. Az
egész gyűlés a magyarság és kereszténység jegyében folyt le. Az egyetem tanári
kara majdnem teljes számban megjelent dr. Szandtner Pál jogi, dr. Reinbold Béla
orvoskari dékánok, dr. Erdélyi László és dr. Györffy István ny. r. tanárok vezetésével. A keresztény magyar ipari munkásságot a Baross Szövetség kiküldöttei
képviselték. A gyűlést a SzEFHE énekkara a Magyar Hiszekegy hangjaival nyitja
meg, majd Nagy Iván beszámolt a MEFHOSz eddigi működéséről és átadta dr.
Szandtner és dr. Erdélyi professzoroknak a MEFHOSz díszoklevelét. Majd dr.
Erdélyi és dr. Szandtner professzorok intéztek buzdító szavakat az ifjúsághoz
kifejtve a kolozsvári egyetem tanári karának álláspontját a numerus clausus keresztülvitelére vonatkozólag, mit az ifjúság nagy lelkesedéssel vett tudomásul.
Csanády György arra buzdította az ifjúságot, hogy iparkodjék az iparossággal és
munkássággal jelenleg fennálló jó viszonyt elmélyíteni, s velük szorosan együttműködni. Végül Oláh Béla lelkes szavakkal fejtette ki a keresztény front egységének szükségességét a mindjobban elharapózó destrukció ellen.
A beszédek után felhangzó Himnusz hangjai mellett oszlott szét az ünnepélyes
nagygyűlés, mely után a budapesti vendégek tiszteletére díszebéd volt a Lukács
étteremben. A gyűlés előtt megalakult a MEFHOSz szegedi szervezete, mely a
Turul Szövetség szegedi Attila helyi szervezetével karöltve egy négyes bizottság
útján egyöntetűen intézi a szegedi keresztény egyetemi ifjúság egyetemes érdekeit. A szegedi MEFHOSz elnöke Miskolczy Zoltán orvostanhallgató lett.
A centrális gyűjtés biztosítására megalakult az országos Diáknyomorenyhítő
Akció szegedi csoportja is, melyet szintén a négyes bizottság vezet. Megemlítjük végül, hogy a szegedi Attila helyi szervezet tagegyesületeinek száma a kir.
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
kath. tanítóképző Eötvös Bajtársi Egyesületével, mely a mai napon megalakult,
megszaporodott. Az egyesület magistere dr. Mandola Aladár a kath. tanítóképző
tudós professzora, kinek derék keresztény magyar munkássága hozta létre a tanító ifjúság e lelkes gárdáját.
Szegedi Új Nemzedék V. (1923) április 15. 1. oldal

107. A délvidéki egyetemi hallgatók táncestélye

Tegnap este tartotta nagyszámú és előkelő közönség részvételével a Délvidéki
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének szegedi csoportja műsoros táncestélyét, melyen részt vett Herczeg Ferenc, a DMKE elnöke és Tubán Tibor volt
államtitkár is. A közönség soraiban jelen volt Somogyi Szilveszter polgármester,
vitéz Artner Kálmán körletparancsnok, dr. Szalay József szegedi rendőrkerületi
főkapitány, Várhelyi József prépost prelátus és még számosan a társadalmi és
tudományos élet kiválóságai közül.
Az estélyt a DEFHE zenekarának nyitánya vezette be, mely után Király Ferenc
joghallgató szavalta el nagy hatással Sajó Sándor Magyar Ének című irredenta
költeményét. Ezután Krämer Tamás hitoktató lelkes és buzdító beszéd kíséretében végezte el a DEFHE lovagjainak felavatását a keresztény és nemzeti eszme
szolgálatára, majd Herczeg Ferenc mondott nagy tetszéssel fogadott beszédet,
melyben a múlt hibáira, a jövő teendőire figyelmeztette az ifjúságot.
– Az elmúlt és múlóban levő nemzedék – mondotta – küzdött és vitázott egymással, és ezalatt ez a gyönyörű ország darabokra tört széjjel. Mi a hazaszeretetről beszéltünk, és évtizedeken keresztül tanítottuk egymást arra, hogyan kell ezt
a hazát szeretni, és ezalatt értékeink veszendőbe mentek. Ma már tudjuk, hogyan
kell a hazát szeretni. Szeretnünk kell mindenkit, aki magyar, még a legkisebbet is,
és gyűlölnünk kell mindazt, ami a magyarság ellenére tör. Azt mondom Önöknek,
hogy tanuljanak meg szeretni és tanuljanak meg gyűlölni, és akkor tudom, hogy
el fog jönni a feltámadás, a nagy magyar újjászületés.
Somlyódi István joghallgató nagy tetszés mellett előadott költeményei meghallgatása után kezdetét vette a tánc, mely a legjobb hangulatban a hajnali órákig
tartott.
Szegedi Új Nemzedék V. (1923) április 22. 5. oldal

108. Az egyetemi ifjúság részt vesz az iparosok kultúrmunkájában

Vasárnap délután az állami leánygimnázium tornatermében nagy érdeklődés
mellett folyt le a szegedi ipartestület hölgybizottságának első kultúrünnepélye.
Az egyetemi ifjúság énekkara a Hiszekegyet énekelte el. Kopasz János építész
hatalmas beszédet mondott az iparosasszonyok fontos feladatáról és társadalmi
hivatásáról. Elismeréssel emlékezett meg a hölgybizottság elnöknőjéről, Körmendy Mátyásnéról, aki az iparosasszonyok élén fáradhatatlanul buzgólkodik a
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