Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
192. A DEFHE jubileuma

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete szombaton délelőtt
tartotta az egyetemi könyvtár olvasótermében fennállása ötödik évfordulója alkalmából jubiláris ünnepségét. Tizenegy órakor nyitotta meg az ünnepi ülést
Csajkás Bódogh, a DEFHE elnöke, s üdvözölte a szép számban megjelenteket.
Kolosváry Bálint dr. egyetmi tanár, jogi kari dékán az egyetem nevében, Klug
Péter siketnéma intézeti igazgató, a DMKE alelnöke a DMKE nevében, Török
Sándor dr. a Délvidéki Otthon nevében, Schwép Árpád dr. a DEFHE országos
központja nevében, a Paraszkay Gyula a MEFHOSz nevében, Völgyessy János
dr. a Csaba nevében, Márky Imre dr. a Pusztaszeri Árpád Egyesület nevében üdvözölte a jubiláló egyesületet. Ezután Csajkás Bódogh ismertette az egyesület öt
évi működését majd bezárta az ünnepi ülést. Este hangulatos táncestélyt rendezett
a DEFHE a Kassban, amely reggel felé ért véget.
Szegedi Napló II. (1926) október 3. 10. oldal

193. Foederatio Emericana búcsúja

Múlt vasárnap ünnepelte A Foederatio Emericana Marisia corporatiója védőszentjének Szent Gellért csanádi első vértanú püspöknek ünnepét. Az intelligens,
öntudatos katolikusokhoz méltóan minden zajos ünnepség nélkül, egyedül a lelki
épülés jegyében folyt az le. A corporatio priorja vezetésével az öreg urak szép
számmal, a leventék senioruk vezetésével teljes számmal jelentek meg a fogadalmi templomban, hol a tanuló ifjúságnak s a szentmise felnőtt hallgatóinak
igazi épülésével vettek részt a nagymisén, amelyet Várhelyi József prelátus úr
mondott. A szentmise közben Virág Sándor hittanár a corporatio lelkésze tartott
fennkölt, gondolatokkal teli szentbeszédet, melyben Szent Gellért életét állította
az Emericanások elé követendő például azt a teljes odaadást, amellyel a zsenge
magyar katolicizmusért áldozta egész életét. Szent Gellértnek a nemzet fenntartó
magyar ifjúság nevelőjét állította eléjük, mint olyanok elé, akik szintén a magyar
ifjúság nevelése és támogatása céljából szövetkeztek. Végül Szent Gellértnek a
nagy Mária-tiszteletéről szólt, melyet az emericanásoknak is ápolni, terjeszteni
kell, hogy ezáltal a Szent Gellért által nevelt máriás gondolkodás útján újra vis�szaállítsuk a Regnum Marianumot, nemcsak szóban, hanem igaz Mária tiszteletben. A szentmise alatt az egész corporatio szentáldozáshoz járult.
Katolikus Ébredés VI. (1926) október 3. 6. oldal

194. Szegedi Szent Imre Egyesület Makón

Az első adventi délutánt vasárnap rendezte meg a makói katolikus kör, melynek
dísztermét zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség. A műsornak egyik kiemelkedő száma a szegedi Szent Imre Egyesület zenekarának jutott. A 18 tagból
álló zenekarnak különösen a Rákóczi nyitánya annyira megragadta a közönség
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