Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Ezután Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök mondott mélyhatást keltő beszédet.
A magyar ember – mondotta – az integritás gondolatával kél és fekszik. Kétféle
integritás kell. Először szükséges a lelki integritás, hogy az a nagy tettek rugója
lehessen. Örül, hogy a Szent Imre Egyesületben ilyen sokoldalú tevékenységet
lát. A vallásos életet, a kultúr tevékenységet, a katonai sport gyakorlatot, a zenét,
a gazdasági szervezkedést. A kezdet helyes, csak tovább kell menni ezen az úton,
s ez a mag kell, hogy hozza a végleges eredményt. Az ünnepélyt az egyesület
zenekara Souppe: „Dichter und Bauer” című zeneszámának precíz előadásával
fejezte be.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) május 20. 1. oldal

135. A Csaba táborozása

A Csaba Bajtársi Egyesület a Ferenc József Tudományegyetem orvoskari magyar hallgatóinak kitűnően megerősödött hatalmas szerve szerdán este tartotta
meg évzáró nagytáborozását. Az évvégi beszámolók után a tábor lelkes szavakban emlékezett meg a távozó vezérségről és különösen annak fejéről, Szász
Sándor volt vezér bajtársról. Ez alkalommal történt az 1924/25. tanévre megválasztott új vezérség beiktatása is. Vezérré választatott: Brunovszky Loránd, alvezérré: Győry Albert, nádorrá: ifj. Völgyessy János, a vezérkar többi tisztségei is
a legagilisabb és legnemesebben érző medikusok közül történt. Az új vezérség az
egyesület patrónusának, Veress Elemér dr. egyetemi ny. r. tanárnak kezébe tette
le az esküt, és egyszersmind szent fogadalmat tettek, hogy az ifjúsának ez impozáns táborát tovább fogják vezetni azon az úton, amelyen minden – a haza sorsát
szívén viselő – becsületes magyar embernek haladnia kell.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) május 23. 4. oldal

136. Szent István Bajtársi Egyesületről

Integritás annyi, mint az igazság teljessége vagy legalább az arra való törekvés. Integritásra, teljességre kell törekednie mindenkinek és minden jónak. Testi
integritásunk a testi épség, egészség; lelki vagy erkölcsi integritásunk a lelki és
társadalmi erényekre való buzgó törekvés. Ezt az integritást ajánlotta különösen
a Szent Imrések évzáró közgyűlésén a mi apostoli püspökünk. Minél nagyobb az
integritás a haza fiaiban, különösen a vezetésre hivatott intelligenciában, annál
biztosabb ama reményünk, számításunk terjedése, amelyet a haza integritására
szívében, eszében minden jó magyar ápol. Főleg az erkölcsi integritás ápolása
a Szent Imre Egyesület célja, feladata. Ehhez hozzátartozik az ész és akarat legnemesebb képességeinek, erőinek arányos kifejlesztése, amiből legkevésbé hiányozhat az összes jó erők forrásának, Istennek méltó tisztelete. Annál kevésbé,
mennél nagyobb a műveltség, tudományok keresése s mennél magasabb az egyének társadalmi hivatása.
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