Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
131. Szent Imre Egyesület női törzsének ünnepe

Az egyetemi hallgatónők Szent Margit törzse a Katolikus Nővédő Egyesület
támogatása mellett f. hó 1-jén szép sikerű, művészi értékű ünnepélyt rendezett.
Az ünnepély a Szent Margit törzs első fellépése, mintegy bemutatkozása volt, s a
Szent Margit törzs valóban meg is nyerte egyszerre a nagyszámú előkelő közönség szeretetét.
A művészi ízléssel egybeállított műsort a Szent Imre Egyesület zenekara nyitotta meg. Reck Endre elnök megnyitó beszéde közbejött akadályok miatt elmaradt,
de kárpótolva lett a közönség Dvorcsák Piroska a Szent Margit törzs elnöknője által mély érzéssel előadott Ábrányi: Vándor madár c. melodrámával, melyet
zongorán Armentano Lajos Szent Imré-s zongoraművész és hegedűn Koszteleczky Ede egyesületi tag kísért kiváló precizitással.
A műsor súlypontja Csák Cirjék minorita rendfőnök Barátnők című színdarabjának előadása volt. A szereplő Szent Imre Egyesületi tagok tanúságot tettek sokoldalóságukról, és igazán kedves örömet szereztek az érdeklődő közönségnek,
hogy a nő, mint a férfi szereplők a fáradságos munkájukért a legnagyobb köszönetet érdemlik, s a közönség bő tapsviharral honorálta is a szereplők sikereit.
A rendezés nehéz munkáját Klimkó Józsa leánygimnáziumi tanárnő ügyes hozzáértéssel rendezte, s a sikerben igen nagy része van a művészi érzékének. A
színdarab befejezése után percekig tartó tapsból igen sok jutott a szerzőnek is, ki
legkedvesebb írói sikerének tartja a Szent Margit-os lányok ünnepségét. A program utolsó száma a legszebb korona volt az ünnepség befejezésére. A Szent Imre
Egyesület zenekara olyan technikáról tesz tanúságot minden fellépésénél, hogy a
zenekar tagjai és dr. Klein Béla karnagyuk minden elismerést megérdemel.
Műsor után a fiatalság táncra perdült, mások pedig illatos tea mellett beszélgették át a kedélyes estét. A Katolikus Nővédő Egyesület agilis vezetősége gondoskodott a jó büféről, és így mindenki megelégedetten távozott haza. A katolikus
társadalom előkelőségei nézték végig az ünnepélyt. Ott volt dr. Glattfelder Gyula
csanádi püspök úr Őméltósága is, aki elismerését fejezte ki a Szent Imre Egyesület, illetve a Szent Margit törzs vezetőségének a szép siker koronázta munkásságáért. reméljük, hogy a Szent Margit törzs még ezután is kitartó munkájával sokat
fog hallatni magáról, és még sok ilyen szép sikere lesz.
Katolikus Ébredés IV. (1924) március 9. 5–6. oldal

132. Kari határozat a Csaba Egyesület mentőzési ajánlatáról

Elnök bemutatja a Csaba orvoskari bajtársi egyesületnek a szegedi önkéntes
mentőegyesület megalapítása tárgyában az orvoskari tanártestülethez intézett
beadványát, melyben hivatkoznak a mostani felszerelés hiányaira, a tűzoltókkal
való együttes szolgálat nehézkes körülményére, melyek a további szolgálat
teljesítése elé akadályokat gördítenek; ezért a kar támogatását kérik, hogy az
egyesület a városi hatóság és a társadalom közreműködésével a kolozsvári mintára
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megalapíttassék. Elnök javasolja, hogy a beadvány véleményes jelentéstétel
végett Kubinyi és Vidakovits tanároknak adassék ki.
Kubinyi tanár figyelmezteti a kart, hogy ha az egyesület megalapításában és
fenntartásában csak a társadalomra támaszkodunk, az egyesület léte bizonytalan
lesz, mint a budapestié is. Jancsó tanár szerint a tanítás érdekei ellenére a gyors
segélyt igénylő balesetek áldozatait eddigelé mind a városi közkórházba szállították; ez az egyik hátránya a tűzoltókkal való együttműködésnek. Vidakovits tanár
jelenti, hogy a mentőszolgálatot teljesítő orvostanhallgatók felkeresték őt, és az
eszmecsere kapcsán említették, hogy a városi főorvos nem szívesen adná ki kezéből a mentőszolgálat irányítását, felszólaló tárgyalt ez ügyben a polgármesterrel
is, aki az egyesület megalakításának eszméjét pártolja; és bár a városi vezetőség
azt véli, hogy a mentőszolgálat a mai körülmények között is kielégítő, mégis
mutatkozik hajlandóság arra, hogy ha az Egyesület a Csaba által tervezett módon
megalakulna, a felszerelés: autó, ló, stb. annak átadassék. Vidakovits tanár a mai
szolgálatot nem tartja kielégítőnek; ha a fiatalokkal nem megy ki orvos, nem egyszer bajt csinálnak, s ezen a kurzus sem sokat segít. A mentőszolgálatban most a
tűzoltók parancsolgatnak, tőlük ugyan semmit sem, legfeljebb rosszat tanulnak a
növendékek. Felszólaló is hangsúlyozza, hogy a gyakorlati tanításra oly fontos
esetekhez klinikája alig juthat hozzá, a mentőkocsi a tűzoltó irányításával elhajt a
klinika előtt a városi közkórházba. Nem méltó, hogy karunk neveltjei a tűzoltók
mellett mint felesleges kellékesek működjenek, ezért meg kell alakítani az egyesületet, pénzt kell szerezni a társadalom erszényeiből, akkor aztán a felszerelés
rendelkezésre állhat.
Kubinyi tanár előadja, hogy a szülőnők szállítási fuvarköltségének fedezése tárgyában hivatkozna arra, hogy ez számos esetben szegényügy, kérést intézett a
város vezetőségéhez. A polgármester válaszában kifejtette, hogy szegények számára a mentőegyesület kocsija rendelkezésre áll, akár az orvos házhoz szállítása,
akár a szülőnő bevitele végett a klinikára. Ezt a szolgálatot a mentők kifogástalanul teljesítik, amiben a városi főorvosnak – végrehajtó hatalma révén – nem csekély érdeme van. Célravezetőbb lesz, ha a mai részvétlen társadalmunktól nem
sokat várunk, hanem az egyesületet a mai keretekben fejlesztjük tovább.
A kar a Csaba egyesület beadványát véleményezés végett Jancsó, Kubinyi és
Vidákovits tanárokból álló bizottságnak adja.12
Orvostudományi Kar 1923/24. tanév VII. rendes kari ülésének
(1924. március 28-i) jegyzőkönyve
12

Az 1924. május 23-i és a június 20-i rendes kari ülésen Jancsó tanár kérte, hogy az ügy a
napirendről levétessék, mert még nem volt alkalma a kérdéssel behatóbban foglalkozni. A kar
mindkét alkalommal hozzájárult kéréséhez. Végül az 1924. október 24-i kari ülés hozzájárult
a Csaba Bajtársi Egyesület kéréséhez, s határozata értelmében a cél elérésében az egyesületet
minden tőle telhető módon támogatja. Orvostudományi Kar 1923/24. tanév IX. rendes kari
ülésének (1924. május 23-i) jegyzőkönyve; Orvostudományi Kar 1923/24. tanév X. rendes kari
ülésének (1924. június 20-i) jegyzőkönyve; Orvostudományi Kar 1924/25. tanév II. rendes kari
ülésének (1924. október 24-i) jegyzőkönyve.
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