Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
337. Az egyetemi ifjúság felhívása a város közönségéhez

A szegedi egyetem ifjúsága szomorúan látja, hogy a legmagyarabbnak mondott
városban a társadalom nem adja meg az országzászlónak azt a tiszteletet, amelyet
fájdalmas megcsonkításunk mellett is a mindannyiunk lelkében élő feltámadás
köbe vésett szimbólumát méltán megilletné. Ennek a közönynek a megtörésére,
Szeged közönségének aléltságából való felrázása volt a célja az egyetemi ifjúságnak akkor, midőn elhatározta, hogy bizonyos napokon őrséget állít az országzászlóhoz, melyek tagjai udvariasan figyelmeztetik a járókelőket a tiszteletadásra. Az
egyetemi ifjúság kéri a város társadalmát, előzze meg ezeket a figyelmeztetéseket
azzal, hogy kalaplevéve, vagy a körülményekhez képest a köszöntés más módjával juttassa kifejezésre tiszteletadását az országzászló előtt. S ha valakit mégis
figyelmeztetni kell, ne vegye azt molesztálásnak, hanem tekintve a nemes célt,
a nemzeti gondolat állandó ébrentartásának szükségességét, minden szó nélkül
tegyen eleget a felszólításnak.
Szegedi Új Nemzedék XVI. (1934) november 29. 5. oldal

338. Dísztáborozás a Werbőczy bajtársi egyesületben

Nagy érdeklődés mellett nyitotta meg szombaton este a Tisza Szállóban a Werbőczy Bajtársi Egyesület tagavató dísztáborozását dr. Lippay József, a Werbőczy BE vezére. Az avatáson megjelent közönség üdvözlése után Maján László
szavalt, majd nagy érdeklődés mellett dr. Csekey István egyetemi tanár tartott
előadást az „Ifjúság szerepe a nemzet életében” címmel.
– Új honfoglalásra kell indulnunk – mondotta – és ehhez az energiát az ifjúság
adja meg. Egy nemzet ifjúságán át függ össze az élet és halál misztikus oszlopával. Ha egy nemzet ifjúságán keresztül hal meg, akkor azon keresztül él is. Egy
nemzetben annyi az eszmény, amennyit ifjúságán keresztül szív be. Eszmény és
ifjúság egymásnak vannak teremtve.
– Egy nemzetnek akkora a jövendője, amekkora ifjúságában az akarat és az erő.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után következett a daru és leventeavatás,
melynek során dr. Kiss Albert rector a Werbőczy Bajtársi Egyesület magistere
57 új tagot avatott fel. Ezután Horváth Dezső énekszámokat adott elő, majd éjfél
előtt Török Lajos mondott mementót.
Szegedi Napló X. (1934) december 2. 2. oldal

339. A szegedi fiatalok falukutató munkájáról
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