Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
nyújtotta. Paraszkay Gyula dr-nak, a szegedi MEFHOSz örökös tiszteletbeli
elnökének is ez alkalommal adták át az oklevelet.
Az oklevelek átadása után Dézsi Lajos dr. rektor intézett tartalmas beszédet a
kongresszus tagjaihoz. Petőfit idézte, aki a magyar ifjúsághoz írott versében azt
kérdezte: lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága? Nem egész helyes volt
Petőfi megítélése a márciusi ifjúságról, aminthogy nem lehet szavait a mai fiatalságra vonatkoztatni.
– A mai magyar ifjúságra vár a feladat, hogy az elveszett hazát visszaszerezze.
Az ifjúság elsősorban úgy készülhet el a nagy harcra, ha szorgalmasan tanul,
mert csak a kultúra elterjedése által állítható vissza a régi fényében Nagymagyarország. Az egyetem tanárainak és azoknak nevében, kiket az ifjúság nem
kitüntetett, de szívéhez szorított, mondok köszönetet e diplomáért. Legyen meg�győződve az ifjúság, hogy mi, az egyetem tanárai, mindig egyek vagyunk velük,
s őszinte szeretettel együtt érzünk állandóan az ifjúsággal.
A rektor nagy tapssal fogadott hatásos beszéde után Nádas János elnök közölte
még, hogy a kongresszus a szegedi osztály agilis vezetőjének, Vargha Zsigmondnak is díszoklevelet állított ki érdemei elismeréséül, majd pedig berekesztette az
ünnepélyes megnyitó ülést.
A megnyitó ülés után vacsorára jöttek össze a kongresszus tagjai, majd folytatták az éjszakai órákba nyúló tanácskozásaikat. Ma délelőtt kilenc órakor a jezsuita kápolnában s a református templomban ifjúsági istentiszteletek lesznek, azután
megtekintik a kongresszus tagjai a várost. Tizenegy órakor Bem-emlékmatinét
rendeznek a városi színházban, délben díszebéd lesz a Kassban a lengyel követ
tiszteletére s társasebéd a kongresszus kiküldöttei számára. Délután négy órakor
a MANSz külügyi szakosztálya uzsonnát ad a leánygimnáziumban, s este elutaznak Szegedről a kongresszus résztvevői.
Szegedi Napló V. (1929) március 3. 3. oldal

245. A Turul szövetség márciusi dísztáborozása

A szegedi egyetemi hallgatóknak Turul Bajtársi Szövetsége csütörtökön este tartotta a Tisza Szálló nagytermében dísztáborozását. A dísztáborozáson megjelent
Issekutz Béla dr. prorektor, a Csaba magistere, Hainiss Elemér dr. orvoskari dékán, a kerületi magister, Kiss Albert dr., a Werbőczy magistere, Széky [helyeseen:
Széki] Tibor dr., a Rákóczi magistere, Bartók György dr., az Árpád magistere,
Jung Péter dr. a Zrínyi magistere, Jugovits Lajos dr. a Botond magistere, Polner
Ödön dr. jogi kari dékán, Menyhárt Gáspár dr. s még többen az ifjúság tanárvezetői közül, azonkívül a termet teljesen megtöltő Turul bajtársak. A dísztáborozást a
magyar Hiszekegy elmondása után Gyurky Gyula dr. kerületi vezér nyitotta meg.
Üdvözölte az ifjúságot március idusának előestéjén s lelkes szavakkal buzdította
őket, az örök tettrekészségre, Nagy-Magyarországért.
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
Az ünnepi beszédet Kiss Albert dr. mondotta, aki a márciusi eszmék ma aktuális
jelentőségére hívta fel a figyelmet, s munkát és soha nem csüggedő kitartást kívánt a mai márciusi ifjaknak. Ezután Homolay Gyula hegedűszólója következett,
akit Schuszter Baba kísért zongorán. Bódi Ferenc hazafias verset mondott el, az
áldozatot Bukovszky Ferenc, az Árpád vezére mutatta be, Fehér Tibor szavalt
még, s Kezekovics Miklós magyar nótákat énekelt. A zúgó tapssal kísért nívós
műsor számainak lepergése után megkezdődött fehér asztal mellett a gaudium, s
víg hangulatban maradtak együtt záróráig a bajtársak és bajtársnők.
Szegedi Napló V. (1929) március 15. 4. oldal

246. Vígtáborozás

A Botond B.E. Bolyai törzse jól sikerült vígtábort rendezett a múlt héten a Hágiétterem különtermében. A táboron megjelent Jugovits Lajos dr. egyetemi m. t. az
egyesület primus magistere. A komoly ügyek tárgyalása után Kiss József törzsfő
megnyitotta üdvözlő beszédével a műsort. Az első szám Deák István humoros
szavalata volt. Azután Pécsy Gizella levente bajtárs meleg lírai hangján magyar
dalokat énekelt igen nagy sikerrel. Majd Fehér Tibor az egyesület magister bibendije tartotta meg felolvasását Szerelem a matematikában címmel. Az előadást
állandó derültség kísérte. Ezután Kubinyi István Zoltán főregős hatásos énekszáma követte. A műsor utolsó száma Fábián Dénes strófái voltak, amelyekben a
megjelent bajtársakról énekelt harsogó derültség kíséretében. A műsor után éjjel
egy óráig maradt együtt a tábor kedélyes hangulatban.
A Werbőczy Bajtársi Egyesület ugyancsak a múlt héten tartotta törzsfői táborát,
amelyen az év végi táborozások ügyét beszélte meg a vezetőség. A Bem törzs is
megtartotta utolsó gaudiumos táborozását, amely a siker teljes jegyében zajlott
le. A Koppány törzs április 19-én tartotta utolsó gaudiumos táborozásást tartalmas műsor keretében. A táborozást Gyurki Gyula dr. az egyesület vezére vezette.
Előadást tartottak Kardos-Adamovits Miklós és Balla Sándor bajtársak, regősi
énekeket adott elő Téchy Olivér regősdiák, zeneszámokkal szerepeltek Molnár
Zsigmond és Balla Sándor bajtársak.
A Turul Szövetség szegedi kerülete az év végi ballagások alkalmából Turul címmel röpiratot bocsát ki, mely a jövőben megindítandó rendes folyóiratnak előhírnöke lesz. A lapot a Szegedi Új Nemzedék nyomdája készíti, és a szerkesztési
munkálatokat Téchy Olivér, a sajtó- és propaganda bizottság elnöke vezeti. A lap
terjedelme 52 oldalnyi lesz, s az összes tollforgató bajtársak felkarolják az ügyét.
Szegedi Új Nemzedék XI. (1929) április 21. 2. oldal

247. Vitaest az alföldi szociográfia feladatairól

Szombaton este tartotta az egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre ezidei negyedik vitaestélyét a központi egyetemen. Az estélyt Buday György elnök nyitotta meg rámutatva arra, hogy a szegedi egyetem létjogosultságát részben az
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