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Szeghy Endre nevével 
A népdallal 1941 tavaszán a 

Maros-parti Ibolyás-erdőben 
Taci bá' - Tóth László szentesi 
polgári iskolai tanár, az V. 
cserkészkerület vezetőtisztje, 
táborparancsnok - ismertetett 
meg. Az első dal, amelyről 
tudtam, hogy népdal, stíluso-
san az Erdő, erdő, erdő, maros-
széli kerek erdő volt: a maros-
székit persze tudatosan változ-
tattuk meg. A másik pedig -
Taci bá' kedves dala - az A 
bolháti kertek alatt volt... 

Ez vezetett a népi írókhoz, a 
népi mozgalomhoz. 1942. no-
vember 20-án mini nyolcadik 
gimnazista, már részt vettem 
az egyetem központi épületé-
nek aulájában Szeghy - akkor 
még Szögi - Endre főiskolai 
tanár előadásán, amelyet Ko-
dály közelgő hatvanadik szü-
letésnapja alkalmával a nép-
zenei kultúráról és apostoláról 
tartott. Kamarakórusa Kodály 
legszebb énekkari műveivel 
színesítette mondanivalóját. 
Ekkor hallottam először eze-
ket: Akik mindig elkésnek, 
Norvég leányok, A magyarok-
hoz s a bicíniák több darabját. 

1943 őszén elsőéves egye-
temi hallgatóként fölvettem 
Szeghynek A magyar népzene 
ismerete című kollégiumát. 
Ekkor ismertem meg szemé-
lyesen. Később tudtam meg, 
mit jelentett munkássága a 
szegedi zenei életben. 1928-
ban ő szervezte meg az ide 
települt tanárképző főiskola 
ének tanszékét. Rögtön népdal-
együttest szervezett, s ebből 
nőtt ki 1933-ban 22 tagú ka-
marakórusa, majd 120 tagú fő-
iskolai énekkara. Ezekkel mu-
tatta be sorra Kodály nagy 

kórusműveit: 1935-ben a Jézus 
és a kufárokat, a Marosszéki 
táncokat, 1936-ban az Örege-
ket, 1938-ban a Molnár Annát, 
1940-ben az Esti dalt, 1944-
ben A székelyekhez címűt. 
1935-ben ő szervezte és vezé-
nyelte az Éneklő Ifjúság hang-
versenyét a színházban. Ezt 
1947-ben a Dóm téren három-
ezer énekessel ismételte meg. 
Fricsay Ferenc 1943-ban azt 
írta: „Szögi Endre Bárdos 
(Lajos) mellett a legnagyobb 
kórusmester ma az országban." 
A magyarokhoz című kórust ő 
vezényelte 1948-ban a cente-
náriumi hangversenyen is. 
1954-ben megalakította a Sze-
gedi Kodály Kórust. Ismételt 
kérésére Kodály énekkari 
művet írt a Háry Intermez-
zójának dallamára: ezt Szeghy 
1955-ben Szegeden mutatta be 
főiskolai vegyes karával. A 
fölsorolást folytathatnám... • 

Szeghy Endre tanítványa, 
Mihálka György, tíz éve ala-
kította meg a Szegedi Pedagó-
gus Női Kart. Vezényletével 
számos helyi hangversenyen 
kívül sikerrel szerepeltek Né-
metországban, Svédországban, 
Ausztriában, Szlovéniában. 
Holnapi jubileumi hangver-
senyükön Egyed Ferenc kar-
nagy vezetésével bemutatkozik 
a 110 éves wolfshurgi vegyes 
kar is. A kórus ez alkalommal 
veszi föl a szegedi énekkari 
kultúra legnagyobb úttörő-
jének. Szeghy Endrének nevét. 
A hangverseny délután 5 óra-
kor kezdődik a JATE Dugonics 
téri Aulájában. 

Péter László 
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Városunk díszpolgára, Pcter László irodalomtörténész 
indexében is szerepelt Szeghy, avagy szögedies aláírással 
Szögi Endre neve. A minősítés pedig: jeles 

Legnagyobb választék, 
legolcsóbb ár!!! 

FIX-PONT 
Diszkont ajánlata: 

Padlószőnyeg 
400-as 1490 Ft/fm-től 
Padlószőnyeg 
500-as 2350 Ft/fm-től 
PVC 200-as 950 Ft/fm-től 
PVC 300-as 2900 Ft/fm-től 
PVC 400-as 3100 Ft/fm-től 
Futószőnyegek 450 Ft/fm-től 
Középszőnyegek 6100 Ft-tól 
Középszőnyegek modern 
mintás 5700 Ft-tól 
Bútorplüssök 

1000 Ft/fm-től 

Szeged, Dorozsmai út 14. 
Tel.: 314-855-129 m. 
Ny.: 9-17-ig. Szo.: 9-12-ig 

Kereskedők. 
viszontforgalmazók, 

nagy felhasználók, 

FIGYELEM! 
OS RAM 

kompakt fénycsövek 
normál foglalattal 

az alábbi árakon kaphatók 
10 db feletti vásárlás esetén: 
7-11 W 1460+áfa 

15-20 \V 1560+áfa 
23 W 1620+áfa 

Megrendeléseiket leadhatják 
márkakereskedésünkben. 

Szeged, Bécsi krt. 21. 
Tel.: 321-197 

w 

Munkában az operatív törzs. (Fotó: Tésik Attila) A mozgó irányítási pont 

• A gyakorlaton résztvevők 
feltételezték, hogy Borsodban 
Polivinilklorid gáz került a 
levegőbe és kiöntött a Sajó, 
Budapest kilencedik kerületét 
földrengés rombolta le és en-
nek következtében ammónia 
került a levegőbe, Somogyban 
ugyanakkor szintén rengett a 
föld és ömlött az ammónia. A 
gyakorlat végén, a tegnap 
megtartott sajtótájékoztatón dr. 
Horváth István orvos ezredes, 
a Népjóléti Minisztérium osz-
tályvezetője elmondta, hogy ez 
a néhány nap nemcsak a tisz-
tiorvosi szolgálat készültségét 
mérte, de azt is, hogyan tudnak 
együttműködni a gyakorló 
tiszti főorvosok á polgárvéde-
lem és a honvédség szakértői-
vel; az eredmény pedig egyér-
telműen pozitív, a résztvevők, 
sikerrel teljesítették feladatu-
kat. 

A tisztiorvosi hivatal igaz-
gató-helyettese, dr. Kulcsár 
György országos tisztiorvos az 
információtovábbítás begya-
korlásának fontosságát hang-
súlyozta. Elmondta, hogy bár 
a gyakorlatban részt vivők elő-
re tudták, milyen feladatot fog-
nak kapni, és készülhettek, a 
feladatok időközben módosul-

Katasztrófaelhárítási gyakorlat a kishomoki bázison 

„Megnyugodhat 
az ország..." 

A Népjóléti Minisztérium VII. Szervezési Főosztálya, 
a Honvédelmi és a Belügyminisztérium, valamint az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat május 
22-től 24-ig katasztrófaelhárítási gyakorlatot rendezett 
Kishomokon, a Csongrád megyei Polgári Védelmi Ki-
képzőbázison. A Népjóléti Minisztérium olyan feltétele-
zett katasztrófahelyzeteket dolgozott ki, amelyek el-
hárításához a gyakorló tiszti főorvosoknak igénybe kel-
lett venniük a szomszédos megyék, a Polgári Védelem és 
a Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálatának segít-
ségét. A három orvoscsoport munkatársai a kataszt-
rófahelyzethez készített ellátási terveiket tegnap délelőtt 
ismertették a megfigyelőkkel. 

tak, ez pedig kemény próba elé 
állította a gyakorlatozókat. 

Dr. Svéd László orvos ve-
zérőrnagy, a Magyar Ho.nvéd-
ség egészségügyi csoportfő-
nöke a gyakorlat eredményei-
nek méltatása mellett elmond-
ta, hogy az országnak egyelőre 
nincs katasztrófatörvénye, így 

sok, katasztrófahelyzettel kap-
csolatos kérdés nem tisztázott. 
A vezérőrnagy ezután kifej-
tette: igaz, hogy a honvédség 
tartalékainak egy részét fölélte, 
egy valós katasztrófahelyzet 
kivédésére azonban van ele-
gendő gyógyszer, üzemanyag 
és működő technikai eszköz: 

„megnyugodhat az ország" -
mondta a vezérőrnagy. 

Dr. Horváth István ezután 
elmondta, hogy a leendő ka-
tasztrófatörvényben rögzíteni 
kell majd, a polgárvédelem 
hogyan használhatja fel a 
nemzetgazdaság anyagi esz-
közeit egy adott kritikus hely-
zet elhárítására. 

Orovecz István polgárvédel-
mi dandártábornok, a Polgári 
Védelem főigazgatója elmond-
ta, néhány éve az üzemeket 
nem kötelezi törvény arra, 
hogy katasztrófahelyzet idején 
értesítsék a lakosságot. A gya-
korlatról szólva a dandártábor-
nok a döntéshozóknak nyújtott 
segítségről, az információ-
továbbítás és az információ-
továbbító eszközök, valamint a 
számítógépes adattárolás al-
kalmazásának próbájáról be-
szélt. Mint elmondta: ilyen 
nagy volumenű törzsgyakorla-
tot az utóbbi időben nem ren-
deztek. 

A tájékoztató végén elhang-
zott: ősszel, szintén Kishomo-
kon újabb katasztrófaelhárítási 
próba lesz. 

B. A. 

MAGYAR AUTÓKLUB 

<e> 
HYUnoni 

Jó úton jár, ha autója HYUNDAI! 
Accent három-, négy-, ötajtós változat 

/ 628 000 Ft-tól 
HASZONGÉPJÁRMŰ-AKCIÓ! 
Porter Standard Cab.: 100 000 Ft engedmény! 
Porter Double Cab.: 150 000 Ft engedmény! 
HYUNDAI KÉPVISELET 
Szeged, Kossuth L. sgt. 112. Tel.: 62/474-874 

/ ^ T T V ^ C D T Háztartási Vegyi 
V J U 1 I J - D X • Áru Natrvker. A k J -M-J * • Aru Nagyker. 

Szeged, Állomás u. 1. 

1600-FELE VEGYI ARU 
HENKEL, PROCTER, UNILEVER, CAOLA. PAPÍRÁRU 

kiszállítást térítésmentesen vállalunk! 
Telefonos rendelés: 06-60-306-156, 62/311-211 

Szeretettel várjuk régi és leendő vásárlóinkat! 

TICO-TEX Kft. 
SZEGED, OSZTROVSZKY 

U. 26/B (Szt. István tér mellett) 

Nyári vásár! 
Kész és méteres függönyök 
10-15%-os árenged-
ménnyel! 
Ágynemű-garnitúrák, 
kamisok és réz kisbútorok 
széles választékban! 
Nyitva: h-p.: 9-17-ig. 
T.: 313-508. 

T I S Z A V O L Á N RT. 
műszak i üz le tága 

vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 

ÜZLETKÖTŐKET 
keres 

Járműjavítás, járműértékesítés, 
gumifutózás területén piaci 

kapcsolatokkal bírók 
jelentkezését várjuk a (62) 

421-114 telefonszámon. Gulyás 
László üzletágigazgatónál. 

ELADÓ 
• MAN üzemanyagszállító 

22 000 literes 
• STEYR 690 platós, 4,4 t 

ponyvás, emelőhátfallal 
• STEYR 591 hűtős, 3 t 

dobozos emelőhátfallal 
• FORD CARGO platós 2,61 
• IVECO hosszú platós, 11 t 

HIAB daruval 
• IVECO 65,10 platós, 3,51 

ponyvás 
• IVECO 50,80 platós, 2,5 t 

ponyvás 
• FORD CARGO 3 t platós 

állatszállító 
Frushauf billenős 25 t nyerges 
félpótkocsi 3 tengelyes, 
alumínum oldalfalas 
Fizetési kedvezmények, lízing! 

CENT UNIÓ KFT. 
Címünk: 1201 Budapest, 
Helsinki út 105. Telefon: 

V 204-3932,284-3917 

CENTRUM 

A NYÁR IS 
JÓL KEZDŐDIK! 

Ruházati vásár 
máj. 25-fröl 

jún. 10-ig 

40% 
egyes ffi-, női, gyermekpapucsok, cipők, 
egyes női ruhák, blúzok, szoknyák, 
ffi-pantallók, függönymaradékok 
és egyéb méteráruk, lánykanadrágok, 
fiúalsók, fekete női nadrágok, 
kombinék. 

3 0 % gyermek szabadidőruhák 
2 0 % szőnyegpadló, PVC-maradékok 
női pólók 3 0 - 7 0 % - o s engedménnyel, 
gyermek kerékpárosnadrágok 7 0 % - o s engedménnyel. 

DIVATCENTRUMBAN: 
női konfekció és divatáru, ACTIV pólók, sortok, fürdőruhák, 
pingponggarnitúrák, -labdák, -ütők 
JELENTŐS ÁRENGEDMÉNNYEL! 

Van benne 

/ / 
• / 

A RACIO életbiztosítás rugalmas és sokoldalú 
lehetőséget kínál azok számára, akik a jelenben 
a jövőjükről is gondolkodnak. 

* 

Ésszerű válasz. Aktív gondoskodás. 

Egy életrevaló biztosítást 
ajánlunk Önnek! 

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
6722 Szeged, Csongrádi sugárút 12. 

Tel.: (62) 324-130 

Európa-GAN Biztosító 
ERŐT AD. HOLNAP IS. 


