Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Mártonné zongorakíséretével balettet táncolt két ízben is. Műsor után a büfében
ízletes ételek és tea várt a közönségre. Tea után a csárdás ütemeire megkezdte a
fiatalság a táncot, mely a kora reggeli órákig tartott.
Szegedi Új Nemzedék V. (1923) december 7. 3. oldal

120. Reck Endre lett a szegedi MEFHOSZ csoport elnöke

December másodikán tartották meg a MEFHOSZ szegedi tagegyesületei alakuló értekezletüket, melyen dr. Veszprémy Dezső rektor magnificus, dr. Erdélyi
László és dr. Szandtner Pál egyetemi professzorok, a MEFHOSZ tb. tagjai is
megjelentek. A gyűlés elnökéül Veszprémy rektort kérték fel, ki örömét fejezte
ki és kérte az egybegyűlteket, hogy azt a szép egyetértést és bizalmat, amit e
nagyjelentőségű gyűlésen nyilvánítottak ki, őrizzék meg, és ápolják tovább. Varga Zsigmond, az előkészítő bizottság vezetője ismertette a bizottság munkáját,
utána pedig a helyi csoport vezetőségét választották meg. A gyűlés Gidófalvi Pál
indítványára egyhangúlag Reck Endrét, a szegedi Szent Imre Kör elnökét választotta meg elnökké. A többi tisztviselők megválasztását egy következő ülésre
halasztották. Ezután Gidófalvy Pál, a KEAC elnöke tett indítványt a kötelező
testgyakorlás megteremtése érdekében. Veszprémy rektor a maga részéről a legmesszebbmenő támogatást ígérte. Szandtner Pál professzor pedig az egyetemi
diákjóléti iroda nevében megígérte, hogy módot fognak találni a sport támogatására. Az ülés Reck elnök zárószavaival ért véget.
Új Élet. A magyar egyetemi ifjúság hivatalos lapja II. (1923/24) 14. szám
(dec. 11.) 4. oldal

121. Az egyetemi ifjúság a kötelező testnevelés mellett

Külföldi egyetemeken már évtizedek óta kötelező tantárgy a sport. A legkülönbözőbb szaktudományok mellett is igen előkelő helyet biztosított magának a
testgyakorlás, amely a szellemiek mellett, legfőbb nevelője az ifjúságnak. A hazai
viszonyok között, bizony még sok helyreigazítás vár ama erőskezű munkásokra,
kik az ép testet egyenlő magasságra merik állítani a kulturált lélekkel, amely csak
a test harmóniájában képes világolni a tudomány még beláthatatlan sötétségében.
E törekvés megvalósításra váró ideáját célozza az egyetemi ifjúság legújabb
mozgalma, amely a főiskolai hallgatók kötelező testnevelése mellett bontott zászlót és harcol annak bevezetéséért. A budapesti bajtársi egyesületek követtábora legutóbbi táborozásában bejelentésre került, hogy a főiskolai testneveléssel
kapcsolatban megvalósítják az egyetemi hallgatók kötelező orvosi vizsgálatát.
Ennek a kérdésnek keresztülvitelével egyrészről preventív intézkedéseket lehet
foganatosítani: fajtánk a magyar nemzet érdekében, másrészről állandó bepillantást fognak nyerni az ifjúság egészségügyi viszonyait illetőleg. Egyben elhatározták, hogy a kötelező testnevelés megvalósítására az ifjúság vezető egyesületei
mindent elkövetnek.
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