Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
110. A DEFHE szegedi csoportjának segélykérelme

A DEFHE szegedi csoportja az egyesület által diákjóléti célra rendezett táncestély jövedelme után a városnak vigalmi adó címén lefizetett 12.000 koronának
segély alakjában való vissztérítése iránt a város tanácsához intézett kérésének
pártolását kéri.
Az Egyetem Tanácsa az egyesület kérését pártolólag teszi át a város tanácsához.
CsML VIII. 1. (Ferenc József Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai)
1. doboz 2088/1922-23. Az 1922/23. tanév Egyetemi Tanács IV. rendkívüli
ülésének jegyzőkönyve (1923. május 2.)

111. Csak a kereszt és a háromszín vezeti vissza az országot a szent
határok felé

Tegnap délután 5 órakor a Tisza Szálló nagytermében tartotta meg a MANSz
szegedi csoportja alakuló közgyűlését. Ez alkalommal Budapestről Tormay Cecil, a kiváló írónő, a MANSz országos elnöke, Bornemissza Adél bárónő, Grieger
Róza és Kiss Károly a szövetség főtitkára érkeztek Szegedre.
Az alakuló közgyűlést a SzEFHE énekkara a Hiszekeggyel vezette be, majd
az előkészítő bizottság elnöke, Schill Fülöpné közvetlen szavakkal üdvözölte a
budapesti vendégeket, s főbb vonásaiban ismeretette azt a tevékenységet, melyet
a mai megalakulás pillanataáig az előkészítő bizottság végzett.
Az alapszabályok után mint korelnök Székely Gáborné vette át az ülés vezetését,
s terjesztette elő az előkészítő bizottságnak a tisztikar megválasztására vonatkozó
határozatait, melyek osztatlan tetszéssel találkoztak. Az elnöki tisztség betöltése
egyelőre függőben maradt. Alelnökök lettek: Szamossy Györgyné és Muntyán
Valérné, ügyvezető alelnök: Schill Fülöpné. Az intézőbizottság szakosztályonként megválasztott tagjai: csehétfalvi Albert Istvánné, Bugyi Mihályné, Boross
Dezsőné, Szvoboda Károlyné, Bruckner Edéné, Sziráki Gyuláné. Főtitkár: dr.
Hunyadi-Vas Gergely, titkár: Dömötör Gyula, pénztárnok: Móra Erzsébet, jegyző: Zimmer Margit lett. A választmány tagjainak felolvasása után elhatározta a
közgyűlés, hogy a legelső magyar asszonyt Horth Miklósnét, valamint Magyarország kormányzóját, Horthy Miklóst táviratilag fogja üdvözölni.
Ezután dr. Somogyi Szilveszter polgármester Szeged város nevében köszöntötte
a megalakult szegedi csoportot, és Isten áldását kérte működésére.
Tormay Cecil emelkedett szólásra a hallgatóság szűnni nem akaró ovációja közben. Többi között a következőket mondta:
– A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége akkor bontott zászlót, amikor
könnyű, dicsőséges, sőt talán hasznos is volt nemzeti jelszóval zászlót bontani. A
mi zászlónknak történeti múltja van, mert ez a zászló az első volt, amely Károlyi
forradalma után kibomlott a vészes, sötét-fekete magyar ég alatt, és hirdette e
hazában, hogy keresztény és nemzeti Magyarországot akarnak Magyarország
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asszonyai. A nagy pusztulás után a hasztalan várakozás közben értettük meg,
hogy ember nem tud megmenteni minket, csak az eszme, az ige jöhet, s ez az
ige az volt, hogy ebben az országban a kereszt és a három szín az a két gondolat
és eszme, mely ezt a nemzetet megmenti, mely a sír széléről felemeli, s mely
visszavezeti oda, azok felé a szent határok felé, amelyekről mi elfeledkezni
soha, soha nem tudunk. Ekkor történt, hogy egyszerre felmerült tudatunkban,
reményünkben most négy éve az Önök ősi nagyszerű, halhatatlan városának a
neve és mint egykor Hunyadi János Szeged környékén és Szegedről toborozta
törekvő hőseit, itt újraéledt 400 év után a nemzet vágya, melynek feje felett nem
fekete-sárga zászló, amelyiknek mellén nem kétfejű sas volt, újra éledt a nemzet
hadserege. Akkor indult el Önökhöz a szívem.
A MANSz céljait, munkásságát és törekvéseit ismertetve örömét fejezi ki a szegedi csoport megalakulásán, s Isten áldását kéri működésére.
Tormay Cecil tapsoktól sűrűn megszakított beszéde után Gregersaen Lujza és
Bornemissza Adél bárónő a szövő-kötőipar jelentőségére hívja fel a megjelentek
figyelmét.
Csanády György, a SzEFHE országos elnöke az ifjúság nevében köszönti a magyar asszonyokat, Schill Fülöpné a cserkészlányok üdvözletét tolmácsolja Tormay Cecilnek, majd csehétfalvi Albert Istvánné szavalata, a hódmezővásárhelyi
csoport üdvözletének tolmácsolása, a SzEFHE zenekarának élvezetes előadása
után a Himnusz eléneklésével a közgyűlés véget ért.
Szegedi Új Nemzedék V. (1923) május 13. 4. oldal

112. Gazdaságilag is szervezkedik az egyetemi ifjúság

A Szent Imre Egyesület munkája. Az egyetemi ifjúság nyara
Az Alma Mater kapui bezárultak, s az egyetemi hallgatók nagy része elhagyta
Szegedet. A vízumszerzés az idén aránylag könnyebb lévén, mint az elmúlt évben, a menekült egyetemi hallgatók visszatérhettek évek óta nem látott szülői házukba. Akik valamely okból vissza nem térhettek a megszállókhoz, a MEFHOSz
nyaraltatási akciója után helyezkedtek el a nagyobb uradalmakban és üzemekben,
hogy munkával töltve a nyarat, megszerezzék a tanulmányaik folytatásához szükséges összeg egy részét.
A Szegeden tartózkodó egyetemi hallgatók sem tétlenkednek. Akik valahol nincsenek alkalmazva, a nyári fürdőzés és egyéb szórakozás mellett élénk tevékenységet folytatnak az összegyetemi ifjúság érdekében. A Szent Imre Egyesületben
pezsgő élet folyik. Tányérsapkás ifjak jönnek-mennek. A Katholikus Kör jóvoltából közösen használt nagyterem és olvasóban sok ifjú tölti el kellemesen szabad
óráit. A Szent Imre Egyesület hivatalos helyiségébe négy asztal mellett is dolgoznak, fegyelem és rend mindenütt. A külügyi előadó a diákcsere útján külföldre
jelentkező egyetemi hallgatók ügyeit intézi. Az egyik asztal fölötti felirat mutatja,
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