Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Ez a központi vezetés akkor mutatná meg értékét, jelentőségét, mikor az egész
magyar egyetemi ifjúság egységes munkáját kívánó feladatok elvégzését kell
vállalnia az egyetemi szervezetek vezetőinek. Ilyen feladat volt a C.I.E. magyarországi kongresszusának és ezzel kapcsolatos tanulmányútjának megrendezése.
Ebben részt kellett vennie a szegedi egyetemi ifjúságnak is, annál is inkább, mert
a kongresszus programjában sokat ígérő számként szerepelt a Szegedre és vidékére szervezett tanulmányút. A MEFHOSz szegedi csoportjának elnöksége a
szegedi polgári és katonai hatóságok segítségével vállalta is a minden tekintetben
kielégítő, szép vendégfogadás és vendéglátás előkészítését. Azonban a budapesti rendezőbizottság nem járt el korrektül szegeddel szemben. Sajnos közismert
tény, mi lett a kongresszus tagjainak szegedi látogatásából. A szegedieket ebben
semmi mulasztás nem terheli. Hibás a budapesti rendezőség, amely nem fordított
megfelelő súlyt a szegedi program beváltására. Ebből a körülményből s a már
máskor is tapasztalt mellőzöttségünkből onnan, ahol az egész magyar egyetemi
ifjúság képviseléséről van szó, néhány rég óta lappangó, most már nagyon is aktuálissá vált következtetést szeretnék levonni. A szegedi egyetemi ifjúság sajátos
viszonyaiból előálló szükségleteit a budapesti vezetőség nem ismeri. Az ifjúsági ügyeket intéző bizottságok a szegedi egyetemi ifjúság érdekeit nem karolják
fel hasonló buzgósággal, mint a budapestiekét. Nem érezzük a központi vezetés
előnyös voltát és s így szükségességét sem. A szegedi egyetemi ifjúság minden
(különben is csak névleges) központi irányítás nélkül meg tudja oldani saját feladatát. Az ifjúsági szervezetek delegátusaiból összeülő Egyesületközi Értekezlet
megfelelő szabályozást és állandó kereteket nyerve minden tekintetben kielégítő,
legmagasabb szerve lenne a szegedi egyetemi ifjúságnak. Az egyesületközi értekezlet eddigi működése ezen állításunkat nagymértékben igazolja. Tehát végső
következtetésünk: a jelenlegi szubordináció helyét foglalja el a legteljesebb koordináció a szegedi és a budapesti egyetemi ifjúsági szervezetek között.
Szegedi Új Nemzedék XI. (1929) augusztus 27. 5. oldal

256. Az egyetemi ifjúság Szent Imre Egyesületének dísztáborozása

Az egyetemi ifjúság Szent Imre egyesülete kedden este, Szent Imre napján dísztáborozást tartott a Hági különtermében.
A műsort Badócsi Károlynak, a Szent Imre Egyesület ifjúsági elnökének bevezető szavai nyitották meg. Reé Andor humoros krónikát olvasott fel az egyesület
tagjairól, Bartos Piroska nagy tetszés mellett alőadta Liszt Ferenc IV. rapszódiáját, majd Szalma József hitoktató, a Szent Imre egyesület lelkésze mondotta
el ünnepi beszédét Szent Imréről. A hazafiasság és tisztaság fogalmát fejtegette,
s Szent Imrének e két erényét állította oda példaképül az egyetemi ifjúság elé.
Lázár Ferenc dr., az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke mondott ezután beszédet az ifjúság helyes célkitűzéseiről, majd Mold Ilona ügyesen elszavalta Móra
Ferenc Kisforró Zsuzsanna című versét. A műsor utolsó számaként Konrád Emil
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
előadta nagy sikerrel a Mester utca és a Perzsa vásár című kuplékat. Ezután kezdetét vette a gaudium, amely záróráig tartott vidám hangulatban.
A dísztáborozáson megjelentek Berecz János dr., Jankovits László dr., Heller
Erik dr. és Fógel József egyetemi tanárok is. A rektor az elnökséghez intézett
levélben mentette ki magát.
Szegedi Napló V. (1929) november 6. 6. oldal

257. A DEFHE előadássorozata
a Magyarországot érintő problémákról

A szegedi Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete szolgálatot
kíván tenni Szeged város művelt közönségének, mely a menekült délvidéki egyetemi ifjúságot kezdettől fogva megértéssel fogadta. Ugyanis a délvidéki ifjúság
belátta, hogy hasztalan reméljük a revíziós mozgalom céljainak megvalósulását,
ha ezen célokért való munkában nem áll egységesen a magyar közvélemény. A
magyar közvélemény egységében tisztánlátás és határozottság szükséges.
A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete elhatározta, hogy városunk művelt társadalmának a magyarságot közelről érintő problémáiról előadássorozatot rendez. Az egyesület elnökségének sikerült megnyernie a Magyar
Külügyi Társaság igazgatóságát, s így lehetővé válik, minden hónapban ilyen
előadások megrendezése. Az előadók a magyar közélet és a Magyar Külügyi Társaság tagjaiból kerülnek ki. Az első ilyen előadást Steuer György dr. ny. államtitkár, országgyűlési képviselő 17-én, vasárnap délelőtt fél tizenkettő órai kezdettel
tartja meg a DMKE (Boldogasszony sugárút 2. I. em. 8. ajtó) dísztermében a
megszállás tizenegyedik évfordulója alkalmával.
A decemberi előadást eöttevényi Eöttevényi Olivér dr., a Magyar Külügyi Társaság alelnöke tartja meg, mely alkalommal Herczeg Ferenc, a kiváló regényíró, a
Magyar Revíziós Liga elnöke, több közéleti kiválóság kíséretében jön Szegedre.
Szegedi Napló V. (1929) november 10. 6. oldal

258. Dominus-avatás a Csaba bajtársi egyesületben

A szegedi egyetem orvoskari Csaba bajtársi egyesülete pénteken este avatta fel
hagyományos szertartások közepette új dominusait. Az Élettani Intézet udvarában, a Csaba vezére búcsúztatta el az avatandó dominusokat, majd innen lampionos ballagással a központi egyetemre mentek a leventék és a dominusok.
A Himnusz eléneklése után Veress Elemér dr., a Csaba magistere felavatta a
dominusokat, majd átadta nekik a vándorbotot és a koldustarisznyát, Deák József
alvezér pedig a dominusokleveleket nyújtotta át nekik. Vargha Aladár dr. egyetemi gyakornok elbúcsúztatta az új dominusokat a tábortól, majd a „Ballag már a
véndiák” hangjai mellett átvonultak a Tisza Szálló nagytermébe, ahol 9 órai kezdettel a dominusavatás alkalmából műsoros estet rendezett a bajtársi egyesület.
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