Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
138. MEFHOSZ kiküldöttei a szegedi tanároknál

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének vezetői
közül vitéz Oláh Béla és Ferencz Gábor május 30-án lejöttek Szegedre, hogy
egyrészt beszámolót tartsanak a szövetség elmúlt évi munkájáról, másrészt hogy
meghallgatva a szegedi egyetemi ifjúság kívánságait, panaszait és sérelmeit és az
ellentétek kiküszöbölésével még jobban összekovácsolják az ország ifjúságának
egységét.
A beszámoló ülésen megjelent Reinbold [Béla] az egyetem rektor magnificusa,
Kolosváry Bálint, Györffy István, Schmidt Jenő egyetemi professzorok. Az ülés
előtt vitéz Oláh Béla átnyújtotta a MEFHOSZ díszokleveleit a szegedi egyetem
azon professzorainak, kiket legutóbb tiszteletbeli tagjaiul választottak. A nem régen tragikus véget ért Veszprémy Dezső, volt rektor helyett az oklevelet gyászoló
özvegye vette át, ki meghatott hangon, könnyes szemekkel köszönte meg az ifjúságnak a férjével szemben kimutatott kitüntető szeretetét és tiszteletét. Schmidt
Henrik, a bölcsészkar dékánja, ki szintén díszoklevelet kapott, bár, mint ő nemes
szerénységgel mondta, személyében érdemtelent tüntetett ki az ifjúság bizalma,
ígéretet tett, hogy ezután még többet fog dolgozni az egyetemi ifjúságért és a jobb
magyar jövőért.
Új Élet. A magyar egyetemi ifjúság hivatalos lapja II. (1923/24) 36–37.
szám (jún. 10.) 1. oldal

139. A Szent Imre Egyesület évnyitó ünnepélye

Az Egyetemi Szent Imre Egyesület folyó hó 26-án, vasárnap de. fél 11 órakor
a Katolikus Kör helyiségében évnyitó ünnepélyt tart a következő műsorral: 1.
Elnöki megnyitó: Reck Endre elnök. 2. Pappváry Elemérné: Hiszekegy, szavalja
Haagh János jh. 3. Liszt F. 12. rapszódiája, zongorán előadja: Armentano Alajos
oh. 4. Ünnepi beszéd, mondja Erdélyi László egyetemi tanár. 5. Szepessy László: Szent Imre ravatala, melodráma, szavalja Tóth Margit bh., zongorán kíséri
Bossányi Irén bh. 6. Szavalat: Dobó Endre bh. Ének: Lázás Ferenc dr. egyesületi
társelnök. Az ünnepélyen érdeklődőket szívesen lát a Szent Imre Egyesület.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) október 23. 3. oldal

140. SzEFHE javaslata korrepetálásra

A SzEFHE kérésében előadja, hogy szigorúan óhajt gondoskodni a tagjainak
tanulmányaikban való előhaladásáról, megkívánja, hogy a tagok félévenként legalább két tárgyból colloqualjanak. Ennek megkönnyítése végett kéri a tanártestületet, hogy engedje meg a SzEFHE tag tanársegédeknek és gyakornokoknak,
hogy ingyen kurzusokat tarthassanak az intézetek helyiségeiben és eszközeivel.
A referáló Jancsó tanár javaslatára a kar elhatározza, hogy a SzEFHE nemes
törekvéseiben egyetért, azt mindenképpen segíti, s a kérést teljesíti.
Orvostudományi Kar 1924/25. tanév II. rendes kari ülésének
(1924. október 24-i) jegyzőkönyve
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