Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
141. Werbőczy nagytáborozás

A Werbőczy Jogász Bajtársi Egyesület szegedi szervezete tegnap este 8 órakor
tartotta meg ünnepélyes avató nagytáborozását. Regdon László vezéri megnyitójában beszámolt az egyesület múlt évi működéséről, s egyúttal bemutatta az új
tanév bajtársi programját, amelyet külföldi tanulmányutak, kultúr- és zenedélutánok, céllövészeti gyakorlatok és bajtársi misék tesznek változatossá. Azután az
újonnan avatandó darvakat figyelmeztetőleg lelkesítette a bajtársi eszme jelentőségének s történelmi hivatásunknak kellő átérzésére s az egyesület magasztos
eszméinek megvalósítására. A bajtársi egyesület fa, amely minden évben elhullat
egypár levelet s azok helyébe újakat hajt, így készíti elő a társadalom rétegeinek
összeforrasztásával és bajtársi megszervezésével a magyar feltámadást. Ezután a
14 új daru és 16 új levente ünnepélyes felavatása következett. A nagytáborozáson
megjelentek Szandtner Pál dr. magister, Menyhárt Gáspár dr., Kiss Albert dr.,
Moór Gyula dr., Tóth Károly dr., Kosutány Ignác dr. egyetemi tanárok, Haberman Gusztáv törvényszéki tanácselnök, Sőreghy Mátyás dr. ügyvéd, Paraszkay
Gyula járásbírósági elnök, mint patrónusok, azonkívül körülbelül 200 levente és
daru.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) november 6. 5. oldal

142. A MEFHOSz szegedi szervezetének alakuló közgyűlése

Az egyetemi ifjúságot a feltámadás útjáról semmiféle zsidó praktika nem téríti le
Kedden este jelentős fordulóhoz érkezett el a szegedi egyetemi ifjúság centralisztikus szervezkedése. A komoly és öntudatos munka jegyében újonnan, illetve
végleg megalakult a MEFHOSz szegedi elnöksége, melynek célja az intenzívebb
egyetemi élet kiépítése s az életlehetőségek nagyobb vonalú kiaknázása mellett
bonthatatlan egységgé forrasztani össze a különböző ifjúsági egyesületeket a keresztény nemzeti eszme alapján.
Az alakuló közgyűlésre, mely 6 órakor az egyetemi aulában vette kezdetét, lejött vitéz Oláh Béla vezetésével a MEFHOSz vezetőségének több tagja, hogy új
életet öntsenek a MEFHOSz szegedi szervezetébe. Reck Endre volt elnök megnyitója után, melyben üdvözölte a budapesti vendégeket, a megjelent professzorokat s az ifjúságot, vitéz Oláh Béla a MEFHOSz országos elnöke emelkedett
szólásra. Részletesen beszámolt a MEFHOSz ötéves munkájáról, mely mint 83
ifjúsági egyesület szövetsége máris nagy eredményekkel dicsekedhet. Ismertette
a MEFHOSz szervezetét, majd céljait, melyek egyik legfontosabbja a magyar
ifjúság centralizálásáa s a testvér Turul Szövetséggel való szoros együttműködés.
– Füstölgő romok közül erős hittel nagy élniakarással indultak el az ifjúság rohamcsapatai, hogy a kultúra vértjével a magyarság külső és belső ellenségeivel
felvehessék az élethalál harcot.
Beszélt a soproni esetről, ahol a főiskolások további céltalan ellenállását a zsidók szították, így akarván éket verni a magyar ifjúság soraiba.
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