Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
bajnokságért, valamint az ismétlőpisztoly egyéni és csapatbajnokságért szállnak
síkra. Budapest, Debrecen, Pallag-puszta, Szeged, Pécs, Miskolc, Magyaróvár,
stb. városok egyetemi és főiskolai bajtársi egyesületeibe tartozó reprezentánsai.
Az egyes számok egyéni és csapat győztesei elnyert Turul országos bajnoki címük mellett aranyozott érmet és értékes tiszteletdíjat, második helyezettek ezüstözött, a harmadik helyezettek pedig bronz érmet kapnak. Az összes számokban
legjobb eredményt elért versenyző a legjobb Turul céllövő címet nyeri.
Szegedi Új Nemzedék XI. (1929) május 8. 5. oldal

250. Az Emericana tagavató ünnepélye

A Foederatio Emericana csütörtökön délelőtt tartotta ezévi tagavató ünnepségét a városháza közgyűlési termében. Délelőtt 9-kor a fogadalmi templomban
Mester János dr. címzetes kanonok, az országos szövetség lelkésze szentmisét
mondott, amelyen részvtettek az Emericana tagjai. A templomból a városházára
ment a közönség, ahol zsúfolt padsorok előtt tartották meg a szokásos szertartások között a tagavatásokat, Bernolák Nándor dr. volt népjóléti miniszternek,25 a
Foederatio Emericana országos alelnökének érkezését kürtszó jelezte. Bernolák
Nándor mögött sorakoztak fel a szegedi corporatiok prior és subprior urai, lelkészei és leventéi. Bernolák először a Marisia Corporatio új priorját, Debre Péter
dr. kórházi főorvost iktatta be tisztségébe, azután hat urat iktattak be a priorok s
45 leventét, emericanas szertartások közepette. Megemlékezett ezután Bernolák
Nándor dr. Szandtner Pál dr-nak, az emericanista dékánnak a távozásáról, akit a
jelenlévő emericanasok hosszasan ünnepeltek. Melegen ünnepelték ezután Huszty professzort, az új dékánt. A szép ünnepély végén Bernolák Nándor mondott
rövid záróbeszédet s a Himnusz eléneklése után véget ért az avatási szertartás.
Szegedi Napló V. (1929) május 11. 6. oldal

251. A MEFHOSz szegedi csoportja diáknyaraló telepet
szándékozik létesíteni a Széksóstó partján

A szegedi főiskolások egy hold földet kérnek ingyen a város tanácsától - a
Balaton partján most épül egy diáknyaraló telep
Vasárnap délelőtt érkezett Szegedre Acsay László, a MEFHOSz országos elnöke, Farkas János a Centrum Hitelszövetkezet igazgatója kíséretében, és részt
vett a MEFHOSz szegedi csoportja elnöki tanácsának értekezletén. Az országos
elnök ismertette az elnöki tanács előtt a magyar főiskolai diákságot érintő legaktuálisabb programot, és bejelentette, hogy a MEFHOSz Zamárdin, a Balaton
partján, egy a Népjóléti Minisztérium által adományozott telken még az idén egy
diáknyaraló telepet létesít. Már meg is kezdték a zamárdi telep építkezési munkálatait. Az idén már készen is lesz az első egy emeletes pavillon, melyben 8
25

Bernolák Nándor 1921. április 14. és 1922. június 16. között volt népjóléti és munkaügyi
miniszter.
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hálószoba lesz összesen 50 férőhellyel. Ezen kívül nyitott és zárt verandák kilátással a Balatonra, valamint nappali szobák, olvasószobák és fürdőszobák fogják szolgálni a nyaraló diákok kényelmét. A fürdőzőknek pedig egy 90 méter
hosszúságú strand áll rendelkezésükre. A MEFHOSz elnöksége három pavillont
szándékozik építtetni a nyaraló telepen. A másik kettőt jövőre építik fel. Acsay
László egyúttal azt is bejelentette a szegedi elnöki tanácsnak, hogy a MEFHOSZ
országos elnökségének módjában lesz hasonló nyaraló telepet építtetni a szegedi főiskolai ifjúság számára is, abban az esetben, ha Szeged városa megfelelő
telket bocsájtana rendelkezésükre. A diáknyaraló telep részére elégséges volna
1 holdnyi föld is. A Szegedi Új Nemzedék értesülése szerint Varga Zsigmond, a
MEFHOSz szegedi csoportjának elnöke kérvénnyel fog fordulni Szeged város
tanácsához, hogy a kisvasút mentén fekvő Széksóstó partján, ahol egy kis erdő is
van, és amely terület a város tulajdonát képezi, jelöljön ki egy hold földet a diáknyaraló céljaira. Ezt a területet vagy ellenszolgáltatás nélkül engedje át a város
a szegedi diákoknak, vagy pedig örökbérletbe adja oda. Reméljük, hogy a város
tanácsa, a „mens sana in corpore sano” elvét tartva szem előtt, nem zárkózik el a
diákság eme méltánylásra érdemes kérése elől, és segítő kezet nyújt a diáknyaraló mielőbbi felépítéséhez.
Szegedi Új Nemzedék XI. (1929) június 25. 3. oldal

252. Árpád B. E. helyiségkérelme, Egyetemi Luther Szövetség és
FEFHE ügye az Egyetemi Tanács előtt

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar átirata az Árpád Bajtársi Egyesület részére egy helyiségnek átengedése tárgyában.
Dr. Polner Ödön dékán ezzel kapcsolatban kéri, hogy a KEAC-nak a központi
épületben ezidőszerint levő helyisége szerint, mivel erre a helyiségre a jövőben
a jogi karnak lesz szüksége, a volt Leszámoló palotában jelöltessék ki helyiség.
Dr. Szentpétery Zsigmond dékán véleménye szerint, teljesen elegendő volna a
két egyesület részére egy közös helyiséget átengedni.
A Tanács felkéri a Rector Magnificust, hogy a volt Leszámoló palotában jelöljön
ki egyelőre ideiglenesen helyiséget, a két egyesület elhelyezésére.
…
Az Egyetemi Luther Szövetség a tisztikar megválasztása során bejelenti, hogy a
Szövetség Benczur Béla hallgatót a Szövetségből örökre kizárta.
Tudomásul szolgál.
…
Dr. Polner Ödön dékán előterjeszti a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók
Egyesülete szegedi csoportjának az egyetemi ifjúsági egyesületek sorába való
felvételére vonatkozó 1./ alatti előadói javaslatát.
A Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
(Melléklet)
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