Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Szegeden és környékén. A Hivatásszervezetekbe tömörült munkásokkal együtt
dolgoznak a munkások jogos törekvésének elérése érdekében. Két sztrájk alkalmával is segítették a munkásokat, nemcsak erkölcsileg, hanem egy ízben ötven
pengőt is gyűjtöttek a sztrájkolók részére, máskor meg személyesen léptek közbe
a munkaadónál, és kieszközölték, hogy béremelést adjon a munkásoknak.
A polgármester figyelmébe!
De ki győzné felsorolni ezeknek az ifjaknak a munkásságát? Mindamellett önként felvetődik a kérdés: honnan veszik mindehhez a tevékenységhez a diákok az
anyagi lehetőséget? Erre is megfelelünk. Lapjukat hirdetésből tartják fenn, hiszen
az előfizetők ingyen kapják a példányokat. A klubjuk városi bérházban van, és
lakbért fizetnek. Szeretnénk itt felhívni a polgármester figyelmét! A város annyi
jószándékú intézmény fenntartója, hogy nem tagadhatja meg ezektől az ifjúktól
az ingyenes helységet. Ma összespórolt zsebpénzekből tevődik össze ennek a
klubnak a lakbére. Engedje meg a polgármester, hogy a diákok ezt a házbérös�szeget más altruisztikus célra fordíthassák. Újévi ajándékul megérdemelnék ezt
ezek a diákok, akik a maguk mikrokozmoszában megteremtették a diákegységet,
mintegy példát mutatva a nagy magyar egység összekovácsolásának lehetőségére
is.
Ereky István dr. rektor az „Egység Diákszervezet” támogatója
Mindezeken felül a szervezet megértő és támogató segítséget kapott a rektor
Ereky István dr. személyében. Igazi barátja és irányítója ő a diákságnak, akihez
minden ügyes-bajos dolgukkal bátran fordulhatnak a fiúk. A gyakorlati kiképzés
híre, Teleki Pál gróf kultuszminiszternél is kedvező fogadtatásra talált.
Jövő terveik felől kérdezgettük a diákokat, erről nem beszéltek, majd tetteik.
Délmagyarország XIV. (1938) december 23. 12. oldal

461. Turul kulturtábor Algyőn

„A szociális, jobboldali eszmékért küzd a Turul”
A Turul Szövetség szegedi kerülete szépen sikerült kulturtáborozást rendezett
csütörtökön délután Algyőn, a Salamon-féle vendéglőben. A kultúrtábort a magyar Hiszekegyel nyitották meg, majd Moldvay Zoltán üdvözölte a megjelenteket és a szegedieket. Az üdvözlésre Hajnal László johallgató, a Werbőczy Bajtársi
Egyesület főíródeákja válaszolt. Beszédében kifejtette, hogy örül annak a szeretetnek, amivel az algyőiek már máskor is fogadták a turulistákat, és örül annak
is, hogy Algyőn kibonthatta zászlaját a Turul, s reméli minél többen állnak mellé.
– Kijöttünk ide, – mondotta beszédében – mert szükségét éreztük, hogy a magyar élet ősforrása, a falu közelebb kerüljön a városhoz. Mi politikával nem foglalkozunk, de már 20 év óta valljuk azokat az eszméket, amelyeket egyes politikai pártok tőlünk függetlenül ma meg akarnak valósítani. Ezekért az eszmékért
20 éven keresztül sokat küzdöttünk, és küzdünk tovább is örömmel, mert magyarnak lenni mindig kötelességeket és súlyos áldozatokat jelentett. De a Turul
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
Szövetségbe tömörült lelkes magyar ifjúság mindig készséggel küzdött és küzd a
jövőben is az igazán jobboldali, szociális, nemzeti és fajvédelmi államberendezésű és rendszerű új Nagymagyarországért, s annak kiépítéséért, mert harcolni, jó
harcot harcolni örök magyar sors.
– Mi azért jöttünk ki, hogy az értelmiség és a falu népe becsületesen, mint férfi
a férfivel, kezet fogjon egymással, és e kézfogásban bajtársakká válva küdjön
együtt a magyarság jövőjéért.
Ezután Halmy József joghallgató tartott nívós előadást a „Falu és a város kapcsolatai” címmel. Finta Jenő joghallgató nagyszerű átérzéssel szavalta el vitéz
Nagy Zoltán „Halott hegedűk” című versét. Végül Solkoly Jenő joghallgató, aki a
Werbőczy Bajtársi Egyesület alvezére tartott előadást, melyben ismertette a Turul
megalakításának történetét és a Turul eszme valódi jelentését, a bajtársi eszme
mibenlétét. A megjelentek mindvégig lelkes hangulatban hallgatták végig a kultúrtábor programját, és nagy tapssal jutalmazták az értékes műsorszámokat.
Szegedi Napló XV. (1939) február 4. 5. oldal

462. Erdélyi bál

A jövőbe vetett hit és fakadó reménységek jegyében készül Szeged társadalma
az Erdélyi Bálra. Talán ez lesz az utolsó ilyen Erdélyi Bál február 18-án a Tisza
Szállóban, amikor hontalan magyarok, székelyek vágyakozva és könnyes szemmel néznek a trianoni határon túlra. Az Erdélyi Bált a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete rendezi. A bál kezdetét havasi kürt jelzi, a SzEFHE
budapesti csoportja bemutatja a csűrdöngölőt.
Délmagyarország XV. (1939) február 8. 6. oldal

463. Szilassy Béla felvidéki államtitkár, Komjáthy Aladár és több
kiváló művész szerepel a Turul március 13-i Felvidéki-estjén

Mint már hírt adtunk róla a Turul Szövetség szegedi kerületéhez tartozó bajtársi egyesületek az idei március idusát nagyszabású „Felvidéki-est” keretében
ünneplik meg, melynek műsora a városi színházban fog lefolyni. Az est ünnepi
szónoka Szilassy Béla felvidéki államtitkár lesz, aki dr. Jaross Andorral együtt a
felvidéki magyarság küzdelmeiben szintén örökbecsű szolgálatot tett a hazának.
A kiváló politikus mellett az est másik fénypontja dr. Komjáthy Aladár felvidéki
költő szereplése, aki saját költeményeiből szaval. Rajta kívül a magyar művészeti
kiválóságok egész sora szerepel a „Felvidéki-est”-en, így például Varga Klára és
Pásztor Margit operaénekesnő, Koréh Endre és Szabó Lajos operaénekesek. Vásárhelyi József zongoraművész, Ultry Anna a kitűnő magyarnóta-énekesnő, aki
magyar táncokkal szerepel, azonkívül az országos hírű szegedi Egyetemi Énekkar adják az est kimagasló művész műsorát.
Az est iránt már eddig is olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg, hogy ajánlatos
mindenkinek jóelőre gondoskodni jegyről, melyek csakis a Turul Szövetség
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