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A szegedi zenész gitártechnikusként kíséri el a világsztárt turnéjára 

Al di Meola munkatársa 
lesz Tóth Bagi Csaba 
Al di Meola, a bossa nova, a 
latin dallamok mestere, a világ 
egyik legvirtuózabb dzscssz-gi-
tárosa tavasszal kezdi európai 
turnéját, amelyen Tóth Bagi 
Csaba segíti majd. A fiatal sze-
gcdi zenész vallja: a világsztár 
gitártcchnikusaként rengeteget 
tanulhat a 30 éves karriert maga 
mögött tudó zenésztől. 

A 25 éves zenész, Tóth Bagi Csa-
ba májusban búcsút int Szeged-
nek: AJ di Meola mellé szegődik -
gitártechnikusként kíséri el a vi-
lághírű gitárvirtuózt európai 
koncertjeire. 

- A szegedi színházban dolgo-
zom, s az ott hangosító cégnek 
rendszeresen vannak külsős 
munkái. így dolgozhattam 
együtt tavaly ősszel Al di Mcolá-
val - mesélte Tóth Bagi Csaba. 
Tavaly novemberben a főváros-
ban mutatták be J. S. Bach és 
Malek Miklós Mária című darab-
ját. Az év igazi szenzációjának 
számító előadáson Horgas Eszter 
Mária alakját. Al di Meola pedig 
az Angyalt keltette életre muzsi-
kájával. A hangosítópultnál és a 
színpadon segédkezett Tóth Bagi 
Csaba, aki akkor még nem sejt-
hette: tavasztól ő is az amerikai 
zenész profi stábjához tartozik 
majd. 

- Al di Meola a Mária próbáin 
nagyon rosszkedvű volt, akkor 
tudta meg ugyanis, hogy a hurri-
kán elvitte a házát. Két napig 
nem is beszéltünk egymással, 
tettem a dolgom, megcsináltam, 
amit kert. Később aztán már vál-
tottunk néhány szót, és én „ját-
szottam be" a gitárját. Rendes 
embernek tartom őt, s az nagyon 
tetszik, hogy nem hisztis, nincse-
nek teljesíthetetlen kívánságai. 

Tóth Bagi játékát még nem 
hallotta a világsztár, Csaba erre 
azt mondta: akkor és ott nem 
volt arra lehetőség, hogy a meg-
hallgassa őt - de talán ennek is 
eljön majd az ideje. Csaba szá-
mára már az is óriási dolog volt, 
hogy felhangolhatta di Meola gi-

Al di Meola és Tóth Bagi Csaba DM/DV-fotó 

AL Dl MEOLA 
A világhírű dzsesszgitáros 1 9 5 4 - b e n született New Jerseyben. Chick Corea 
zenekarában három évig játszott, szólókarrierjét a hetvenes években kezd-
te. Már bemutatkozó lemezével, a Land of the Midnlght Sunnal kivívta m a -
gának a helyet az amerikai dzsessz élmezőnyében. Albumain rendre radi-
kális stí lusváltásra törekszik. Magyarországon számos a lka lommal fel lé-
pett. Idei Európai turnéja során német, osztrák, olasz városokban szerepel, 
ad koncertet a Kanári-szigeteken és Azerbajdzsánban is. 

tárját, s játszhatott a világhírű 
zenész hangszerén. 

Hogyan került Tóth Bagi Al di 
Meola csapatába? Az amerikai 
sztár állandó technikusa nem 
szeret az öreg kontinensen tur-
nézni, ezért kellett egy új techni-
kus. Csabát a főnöke javasolta a 

világsztárnak, aki rábólintott: jö-
het a szegedi fiú - aki szerint egy 
saját zenekarral rendelkező fiatal 
zenész számára egyáltalán nem 
visszalépés, hogy egy világsztár 
háttérmunkásaként dolgozik. 

- Az lesz a feladatom, hogy fel-
hangoljam és „bejátsszam" Al gi-

tárját. A koncertek alatt végig fi-
gyelem a játékát, s ha bármi gond 
van - mondjuk elszakad egy húr 
- , azt megoldom. Azt gondolom, 
a hangosítás, a technikai háttér 
rendkívül fontos egy koncerten: 
ha nem jól szól a technika, a 
hangszer, hiába zseniális a zenész 
- nem lesz jó a koncert. Nagyon 
tetszik Al di Meola zenéje, annak 
ellenére és azzal együtt, hogy ő 
akusztikus gitáron játszik, én 
elektromos gitáron, ő a dzsesszt 
kedveli, én meg a bluest. 

Tóth Bagi Csaba a májusi né-
metországi fellépéseken ott lesz, 
azt egyelőre nem tudni, hogy 
más helyszíneken is számít-e rá 
a világsztár. 

NYEMCSOK ÉVA 

Választási kiskáté: a jelöltállítás időszaka 

Pártból nincs hiány 
Az ajánlószelvény átadásával március 17-éig hozzájárulhatunk a 
képviselőjelölt-állításhoz. Az eddig bejelentett pártok közül 32 
„hivatalos". A szegedi székhelyű, a Pajzs Szövetség nyilvántartásba 
vételét először elutasította az Országos Választási Bizottság; végül 
törölték emblémájukról a koronát: így indulhatnak. 

Aktivizálódhatunk a kampány-
nak e szakaszától. A választási 
naptár szerint múlt hét csütör-
tökéig minden voksolásra jogo-
sult polgár megkapta a választá-
si értesítőt és az ajánlószel-
vényt, mellyel akár a leendő 
képviselők jelölésében is részt 
vehet. Jó tudni, hogy e szelvény 
kitöltésében segíthet például a 
független vagy pártjelölt, illetve 
aktivista, de az ajánlás csak a 
választópolgár saját kezű aláírá-
sával érvényes. Ugyanakkor 
jogszabály rögzíti: a polgár zak-
latása nélkül és csak semleges 
területen (például tömegközle-
kedési eszközön nem) gyűjthető 
ajánlószelvény. Egy-egy polgár-
ból akkor lehet képviselőjelölt, 
ha 750 nevére szóló és érvényes 
ajánlószelvényt gyűjt össze és 
ad le a helyi választási irodában 
március 17-én 16 óráig. Ez a 
határideje a jelöltet indító poli-
tikai szervezetek bejelentkezé-
sének is. 

Pártból természétesen nincs 
hiány! Az Országos Választási 
Bizottság eddig 3 2 pártot vett 
nyilvántartásba. Először eluta-
sították az egyetlen szegedi 
székhelyű szervezetet, a Pajzs 
Szövetséget. Azért döntöttek 
így, mert a pajzsosok szerepel-
tették emblémájukon a koro-
nát. Ez sérti a nemzeti jelképek-
ről szóló törvényt. A Pajzs Szö-
vetség utóbb megváltoztatta az 
ábrát, így most már indulhat a 
választásokon. 

A pajzsosok álláspontját kutat-

va hívtuk telefonon a tudakozó-
tól kapott két számot. Az egyik 
„az előfizető kívánságára átme-
netileg nem kapcsolható", a má-
sik vonal végén viszont két na-
gyothalló, idős ember jelentke-
zett. Válaszuk alapján az a kép 
állt össze, hogy a Pajzs Szövetsé-
get képviselő nő a bácsi lánya, 
aki gyerekeivel és férjével éppen-
séggel külföldön él, de a párt le-
veleiért időnként jelentkezik. 

Figyelemre méltó, hogy több 
politikai szervezet nem budapes-
ti székhelyű. Ezek a parlament-
ből vagy annak holdudvarából 
közismertnek mondható szerve-
zetek, de ott leljük közöttük pél-
dául a Létminimum Alatt Élők 
és Esélyteremtők Pártját, vagy a 
Panellakók Polgári Pártját is. A 
vidékiek közül pedig igazi cse-
mege mondjuk a Gombán alapí-
tott Magyar Szegényeket Pártoló 
Párt, vagy a pécsi Magyar Király-
ság Párt. 

Ú. I. 

KIFOGÁS 

A választék névjegyzéket február 
15-éig közszemlére teszik a helyi 
választási irodák. E napon 16 érá-
ig nyújthat be kifogást a polgár a 
névjegyzékből való kihagyás, tör-
lés illetőleg a névjegyzékbe való 
felvétel miatt. Ezzel összefüggés-
ben Szegeden az 564-466, illetve 
az 564-467-es telefonszámon ad-
nak információt. Itt jelentkezhet-
nek azok is, akik külföldön szeret-
nének voksolni. 

Postazárás később 
Ma van a postára adási határideje az egyetemi jelentkezési lapok-
nak, és tizenkét adóbevallási, -befizetési és adatszolgáltatási köte-
lezettségnek is ma éjfélig kell eleget tenni. 

A szegedi I. számú postahivatal felkészült a várható rohamra, noha 
már napok óta sokan állnak sorban a határidők miatt a postákon. 
Halmos Csaba, a szegedi főposta vezetője szerint nagyjából a duplájá-
ra nőtt az ügyfélforgalom az elmúlt héten, amit megerősített szolgá-
lattal próbálnak ellátni. A több leadási határidő miatt a Széchenyi téri 
főposta ma este 19 helyett 20 órakor zár, a Corában és a Tescóban el-
helyezett szolgálati pontok pedig 21 óráig fogadják az utolsó pillanat-
ban kapcsoló ügyfeleket. 

A bolognai folyamathoz igazodik a képzés Szegeden (5.) 

Gazdaság, egészségügy 
A felsőoktatási intézményekbe 
jelentkezés határidejéhez, feb-
ruár 15-éhez közeledve lapunk-
ban bemutatjuk: mi mindent kí-
nál a Szegcdi Tüdományegyetem 
(SZTE). Most az intézmény két 
centrumához tartozó és az azon 
kívüli, de hasonló profilú karok 
kínálatát, úgy is mondhatnánk: 
a gazdasági és egészségügyi sza-
kokat tesszük nagyító alá. 

Az SZTE Dél-alföldi Agártudo-
mányi Centrumához tartozik az 
1962 óta Szegeden működő élel-
miszer-ipari főiskolai kar, illetve 
a hódmezővásárhelyi központú 
mezőgazdasági főiskolai kar. Az 
élelmiszer-iparin 2006 őszén in-
duló tanévre felvételizni élelmi-
szermérnöki, gazdasági és vidék-
fejlesztési agrármérnöki, mező-
gazdasági és élelmiszeripari gé-
pészmérnöki alapszakra lehet. A 
részletek kiderülnek az intéz-
mény www.szef.u-szeged.hu 
honlapjáról. A mezőgazdasági fő-
iskolai kar két alapszakot indít: a 
mezőgazdasági és a vadgazda 
mérnök alapszintű képzést - ol-
vashatjuk a kar www.mfk.u-sze-
ged.hu című internetes oldalán. 

Az SZTE Gazdaságtudományi 
Kara három alapképzési szakot 
hirdet meg a 2006-2007. tanév el-
ső félévétől. A kereskedelem és 
marketing, a pénzügy és számvi-
tel, valamint a gazdálkodási és me-
nedzsment alapszakról a 
www.eco.u-szeged.hu honlapon 
sok információt talál az érdeklődő. 

A Szent-Györgyi Albert Orvos-
és Gyógyszerésztudományi Cent-
rumot az általános orvostudomá-
nyi, illetve a gyógyszerésztudo-
mányi kar alkotja. E karokon a 
bolognai folyamat hatására beve-
zették például a kreditrendszert, 
de a képzési struktúra érintetlen, 
vagyis egységes maradt. így aztán 
az évek óta ismert, hagyományos 
szakokra lehet jelentkezni. 

Az egészségügyi főiskolai karra 
jelentkezni ápolási és betegellátási 
alapszakra lehet (később ott a 
gyógytornász és az ápoló szak-
irány); illetve egészségügyi gondo-
zó és prevenció alapszakra (mely-
hez Szegeden a védőnő szakirányt 
indítják). Ugyanakkor felsőfokú 
szakképzésként gazdagítja a kar 
kínálatát az öt féléves képi diag-
nosztikai és intervenciós asszisz-
tens, illetve a szülésznőképzés is. 
Mindkét felsőfokú szakképzés 
előnye, hogy egy alapszakon való 
továbbtanulás esetén a diák (leg-
feljebb két félévvel) lerövidítheti 
tanulmányi idejét. E főiskolai kar 
bét féléves szociális munka alap-
szakot is indít, melyre változatla-
nul nagy az igény. 

(Az SZTE egészét és a jogi kart la-
punk január 28-i, a bölcsészkar 
szakjait február 9-i, a tanárképző 
főiskolai kart szombati, a TTK-t 
hétfői számában mutattuk be. 
Megjegyezzük: a művészeti képzés 

.struktúrája, így a zeneművészeti 
főiskolai kar kínálata a bolognai fo-
lyamat hatására nem változott.) 

ÚISZÁSZI ILONA 

Nem kell mindig tokhalkaviár 
Egykor a tiszai halászok is jól ismerték a 
különböző tokhalakat. A folyószabályozás 
óta jórészt eltűntek vizeinkből, s ikrájuk 
orosz kaviár néven vált világhírűvé. Ma már 
csaknem minden tokfaj nemzetközi vé-
delem alatt áll, ikrájukkal együtt, de a 
kaviárcsempészet ma is él. 

Virágzik a nemzetközi kaviárcsempészet. 
Olyan halak ikráiból is készül kaviár, me-
lyek egy-kétszáz éve még tömegesen úsztak 
a Tiszában, és - rendkívüli, s védett ritka-
ságként - egy-egy példányuk ma is feltűnik. 
A tokfélékben gazdag, Kaszpi- és feke-
te-tengeri folyótorkolatokban a hírek sze-
rint a közelmúltig előfordult az elképesztő 
barbarizmus: a tömegesen kifogott, óriási -
akár mázsán felüli - halakból csak az ikrát 
szedték ki, vödörszám, az elpusztított álla-
tot visszahajították a vízbe. Papp Dorottya, 
a Világ T e r m é s z e t v é d e l m i A lap ( W W F | m a -
gyarországi tagszervezetének munkatársa 
mondja: kaviárcsempészet ma is létezik 
Magyarországon, földerítése azonban nem 
könnyű. De szükséges, az Európai Unió til-
tó rendelete alapján. A Nemzeti Nyomozó 
Iroda, mint ismert, a közelmúltban indított 
nyomozást a - pénzben kifejezve - másfél 
milliárd forint értékű, áruba bocsátott tok-

A tokféle halakat a régmúltban a csongrádi, szegedi, Maros-parti halászok is nagyon 
gyakran halászták DM/DV-fotó 

KECSEGE ES TARSAI 
A legkisebb tokféle a horgászok által jól is-
mert kecsege. M a is viszonylag gyakori a Ti-
szában, és a másfél méternél is nagyobbra 
megnövő sima tokból is előkerül néha 
egy-egy példány. A sima tok mesterséges 
szaporítással újra elterjedhetne a Kár-
pát -medencében, a szaporítás központja 
Magyarország lehetne. 

halkaviár forgalmazóival szemben. Az iro-
da munkatársától megtudtuk: hogy ponto-
san mely tokhalfajból nyerték az ikrát, azt 
genetikus szakértő bevonásával még vizs-
gálják. 

Egyébként nem lehetetlen, hogy a tokfélék 
újra feltűnnek majd a magyar folyókban, így 
a Tiszában és a Marosban is. A WWF Ma-
gyarország évek óta dolgozik újrahonosításu-
kon - halljuk Steiner Attilától, a szervezet e 
témával foglalkozó munkatársától. A WWF 
nemzetközi összefogással igyekszik elérni: az 
al-dunai Vaskapu duzzasztógátjába bekerül-
hessen egy úgynevezett hallépcső. Ez lehető-

vé tenné, hogy a tengerben élő, szaporodni 
azonban a folyók felsőbb szakaszaira vándor-
ló tokfélék elérhessék a Kárpát-medence te-
rületét. Egykor, a vízlépcső megépítése előtt a 
tokfélék - így az akár tízmázsásra is megnövő 
viza, a vágótok, a sőregtok, a sima tok - a ma-
gyar folyószakaszokon rakták le ikráikat. Ha 
az újrahonosítás sikerrel jár, ismét feltűnhet-
nek nálunk is. Hogy milyen, a hazai vizekre 
vonatkozó intézkedéseket tenne szükségessé 
az újrahonosítás, annak terve a napokban ér-
kezik a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
tériumhoz a természetvédelmi szervezettől. 

F.CS. 

http://www.szef.u-szeged.hu
http://www.eco.u-szeged.hu

