Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
Végül Szabó József dr. köszönte meg tanárelnökké való megválasztását, s ígérte, hogy tőle telhetőleg mindig elősegíti az ifjúsági törekvéseket.
A közgyűlés az elnök zárószavaival ért véget.
Szegedi Napló IV. (1928) október 28. 5. oldal

241. Dominus-avatás

A szegedi egyetem orvoskari Csaba Bajtársi Egyesülete november 8-án, fél 10kor a Tisza Szálló nagytermében dominus-avató dísztáborozást rendez. A dísztáborozás műsora három részből áll. Egyik nyolc órakor lesz az élettani intézet
tantermében, ahol a Hiszekegy eléneklése után dr. vitéz Varga Lajos tanársegéd,
a Csaba vezére búcsúbeszédet mond az avatandó dominusokhoz. Ezután lampionos ballagás következik a központi egyetemre, ahol elénekli a tábor a Himnuszt.
Veress Elemér dr. egyetemi tanár, a Csaba magistere megtartja a dominus avatást,
majd megtörténik a vándorbot, a koldustarisznya és a dominusi oklevelek átadása. Völgyessy János dr. tiszti orvos dominus búcsúbeszédet intéz a táborhoz,
végül eléneklik a Szózatot s az egész tábor a „Ballag már a vén diák…” hangjai
mellett átballag a Tisza szállodába, ahol az avatás szertartásának harmadik része
zajlik le fél 10-kor. A magyar Hiszekegy után a Szent Imre zenekar eljátssza
Schubert Rosamunde nyitányát. Végvári verseket szaval Zsujevics István, opera
áriákat énekel Gaizler Lola, zongorán kíséri Mátray Ernő, ünnepi előadást tart
Szabó József dr. egyetemi tanár, Szávits Etka előadja zongorán Liszt Valse Impromptusát, Soóky András monológgal szerepel, hegedű-zongora duót mutatnak
be Káló Ödön és Somogyi Lajos, végül a Szent Imre zenekar eljátssza Kehler
Ungariche Lustspiel Ouverturejét. Ezután gaudium következik és tánc reggelig.
Az estélyen Battla Kálmán muzsikál.
Szegedi Napló IV. (1928) november 4. 9. oldal

242. A Csaba Bajtársi Egyesület dominus-avató
dísztáborozása és ünnepi estélye

A szegedi egyetem Csaba orvoskari bajtársi egyesülete csütörtökön este tartotta
dominus-avató dísztáborozását. A tábor tagjai az élettani intézetben gyülekeztek,
ahol az avatandó dominusok vitéz Varga Lajos dr., a Csaba vezére intézett búcsúbeszédet. Innen lampionos ballagással a központi egyetemre ment a tábor, ahol
az előcsarnokban Veress Elemér dr. egyetemi tanár a Csaba magistere tartott nagy
avató beszédet. A vándorbot, a koldustarisznya és a dominus oklevelek átadása
után Völgyessy János dr. mondott beszédet a táborhoz s ezután újabb lampionos
ballagással átvonult a tábor a Tisza Szálló nagytermébe.
A tulajdonképpeni ünnepség itt folyt le nívós műsor keretében 10 órai kezdettel. A műsor a Hiszekeggyel kezdődött, majd a Szent Imre zenekar adott elő egy
Schubert-számot, Végvári verseket szavalt nagy hatással Zsujevich István dr.,
operaáriákat énekelt zajos tetszés mellett Gaizler Lola operaénekesnő, akit Mát-
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