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adja meg, ha intenzíven részt vesz az Alföld problémáinak megoldásaiban. Utána
Szombatfalvy György dr. a kiváló magyar szociológus tanár tartott érdekes előadást az Alföldi társadalomrajzi feladatokról. Élvezetes és példákkal gazdagon
fűszerezett előadásában ismertette azokat a különféle szempontokat, melyekre az
alföldi társadalom tudományos megfigyelőjének különös tekintettel kell lennie. A
nagyon tanulságos előadást a szépszámú közönség lelkes tapssal köszönte meg.22
Szegedi Új Nemzedék XI. (1929) április 21. 8. oldal Újraközlése: In: Hegyi
András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott
dokumentumok (1874–1986). Szeged, 1987. 194. (135. sz. dokumentum)

248. Hilscher Rezső előadása a Bethlen Gábor Körben

A Bethlen Gábor Kör keddi viatestjén értékes előadást tartott dr. Hilscher Jenő
[helyesen: Rezső]23 egyetemi magántanár az úhynevezett főiskolai szociális telep tevékenységéről és a settlement munka módszeréről. Hilscher professzor
visszapillantást vetett a magyar settlement mozgalomra, amely 1912-re nyúlik
vissza. Az Újpesten székelő egyetemi szociálpolitikai intézet dolgozik a mozgalom kiépítésén, amelynek céljai: megismertetni a munkásság szociális bajait,
a diákságot kitelepíteni a munkásság közé, segíteni a társadalmi széttagoltság
falait lerombolni. Ma már ott tart ez az intézmény, hogy a munkásság bizalmát is
sikerült megnyernie. A mozgalom eddig csak a fővárosra terjedt ki, de a jövőben
kiterjesztik vidékre is. Az előadó professzort a közönség melegen megtapsolta.24
Délmagyarország V. (1929) május 1. 8. oldal Újraközlése: In: Hegyi András:
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok
(1874–1986). Szeged, 1987. 194–195. (136. sz. dokumentum)

249. A Turul Szövetség országos céllövő versenye

A Turul Szövetség, amely a magyar egyetemi és főiskolai bajtársi egyesületek
országos központja, május 10-én és 11-én Debrecenben nagyarányú céllövő versenyt rendez. A versenyen indulhat minden egyetemi és főiskolai hallgató és diplomát szerzett egyén, ki a Turul Szövetség kötelékébe tartozó valamely bajtársi
egyesület daruja, leventéje, vagy dominusa. Ezen az országos céllövő versenyen,
mely a debreceni nagy erdei katonai elemi lőtéren fog lefolyni, eldöntésre kerül
a Turul Szövetség jól képzett és országos arányokban kiépített céllövő gárdáinak
1929. évi országos bajnokságának kérdése. Az izgalmasnak ígérkező, kemény tusában, a hadifegyver egyéni és csapat bajnokságért, a miniatűr egyéni és csapatAz előadás a Bethlen Gábor Kör kiadványai sorában nyomtatásban is megjelent: Szombatfalvy
György: Társadalomrajzi feladatok az Alföldön. Szeged, 1929.
23
Hilscher Rezső (1890–1957) az újpesti főiskola Szociális Telep munkájának tényleges
irányítójaként kapcsolta a szegedi fiatalokat a magyar szociálpolitika törekvéseihez.
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Az előadás szövege megjelent a Bethlen Gábor Kör kiadványai sorában: Hilscher Rezső: A
főiskolai szociális telep tevékenysége és a settlement munka módszere. Szeged, 1929.
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