
Hunor, segíts!  

Tetszik, nem tetszik, de tény, hogy anyanyelv‐
használati jogaink érvényesítésének egyik, ha
nem a legfőbb és legelkötelezettebb szószólója,
jogi védelmezője a Civil Elkötelezettség Moz‐
galom (CEMO). És ez már – az utóbbi évek
történései bizonyítják a leginkább – jó ideje
így van. Bevallom: a Bernády György általános
iskola névadása körüli politikai‐jogi hercehurca
idején figyeltem fel a civil szervezetre, s azóta
próbálom követni tevékenységüket. Ezen a
téren számomra azóta a legfőbb mérvadó,
amit Szigeti Enikő mond, ír. 
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Aki példakép
lehet 
minden 
erdélyi
magyar
számára  

Tófalván múlt szom‐
bat délután Apor Ká‐
roly‐délutánra került sor
a helyi kis római katolikus
kápolnában. Az eseményt a Ma‐
rosszentgyörgyi Magyar Közösségek szervezték
a polgármesteri hivatal, valamint a római ka‐
tolikus plébánia és a báró Apor család támo‐
gatásával. A szervezők hagyományt szeretnének
teremteni az megemlékezésből. 

Maros megyei hetilap

Új sorozat, XII. évfolyam // 25. szám  // június 21–27. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Megmentett brigantik   

„Egy európai szellemiségű és alkotmányos
Büntető‐eljárási Törvénykönyvre (BETK) sza‐
vazott ma az RMDSZ képviselőházi frakciója”
– olvasható az RMDSZ keddi közleményében,
amit elég nehéz megállni kacagás nélkül. Mint
ismeretes, a Parlament alsóháza döntéshozó
fórumként voksolt az új Törvénykönyvről teg‐
napelőtt. 

8. old. // HUMOR

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

Egészség a méhek patikájából

Ősidők óta alkalmazott természetes gyógymód
az apiterápia, amely a méhek (api) által termelt
anyagokkal történő kezeléseket foglalja magába.
A kaptár kincseit a mézelő méhek készítik,
amelyek a méz mellett számos gyógyhatású
anyagot előállítanak. Ezek nemcsak a kaptár
lakóinak egészségét óvják, de mi is használ‐
hatjuk gyógyászati célokra.

5. old. // TÁRSADALOM

Marosvásárhelyre érkeznek
a legjobb autóversenyzők 

A Super Rally Marosvásárhely Kupán a nem‐
zetközi és a belföldi bajnokság legjobb autó‐
versenyzői állnak rajthoz. A város főterén ki‐
alakított pályán több ezer lóerő dübörög majd,
a trófeát pedig a leggyorsabb pilóta viheti
haza.

12. old. // SPORT

A nyár kezdetével a fesztiválszezon is beindul. Erdély-szerte a zenei események nagy
részén a magyarországi együttesek, előadók dominálnak, tehát kijelenthető, hogy a helyi
fiatalság az anyaországi zenére bulizik legszívesebben. Ennek apropóján kérdeztük
Szakos Krisztián Budapesten élő és alkotó, közismert producert, aki számos neves
előadóval, többek között Ákossal, Rúzsa Magdival és Caramellel dolgozott együtt színpadon
és háttérmunkán egyaránt. 

„A nagy magyar slágerek
mind szövegcentrikusak”



Június 22-e körül 
nyit a Medve-tó strandja 

Június 22‐én, pénteken 10
órára tervezik a Medve‐tó
strandjának a megnyitását,
amennyiben kedvező lesz
az időjárás. A strand 10 és
18 óra között tart nyitva,
13‐15 óra között pihentetni
kell a tavat. A belépőjegy
ára nem változott, egy napra
felnőtteknek 30, gyerekek‐
nek 20 lej.

Kirándul 
a Nagyinet 

A Maros Megyei Könyvtár
kövesdombi fiókja kereté‐
ben működő Nagyinet prog‐
ram résztvevői június 26–
29‐én Bulgáriába utaznak.
Indulás 26‐án reggel 9 óra‐
kor, hazatérés 29‐én. A
programban tengerparti
fürdés, Mária királynő kas‐
télyának és a botanikus
kertnek a meglátogatása is
szerepel. Érdeklődni, fel‐
iratkozni a könyvtár köves‐
dombi székhelyén, illetve
Illyés Claudia könyvtárosnál
a 0748‐ 741‐507‐es tele‐
fonszámon lehet.

Euro Foto Art 
Nemzetközi Fotószalon 

Újabb rangos nemzetközi
fotókiállítás nyílik a maros‐
vásárhelyi Bernády Házban.
A nagyváradi Euro Foto Art
(EFA) Egyesület és a ma‐
rosvásárhelyi Marx József
Fotóklub rendezésében kö‐
zönség elé kerülő tárlat
nyolc európai és két ázsiai
ország jeles fotóklubjainak
a kollekcióiból mutat be
reprezentatív válogatást. A
fotós alakulatok benevezett
alkotásaiból a nemzetközi
zsűri 90 szabad tematikájú
felvételt választott ki, hat
klubot – köztük a Nagyvá‐
radi Nufărul – Tavirózsa, a
vásárhelyi Marx József és a
Rm. Vâlcea‐i Floarea de colţ
– Havasi Gyopár klubot –
Szathmári Pap Károly‐pla‐
kettel tüntetett ki. A díjáta‐
dásra és a kiállított fotók
bemutatására a június 21‐
én, csütörtökön 18 órakor
kezdődő tárlatnyitón kerül
sor. Az eseményt Both Gyu‐
la, a Marx József Fotóklub,
Tóth István, az Euro Foto
Art Nemzetközi Egyesület
elnöke és Nagy Miklós Kund

művészeti író méltatja. A
kiállítás július 15‐ig láto‐
gatható. 

Levendulaszüret 
Kenden 

Június 24‐én, vasárnap reg‐
gel 9 órától Szedd magad
néven Kenden levendula‐
szüretet tartanak. Hangu‐
latát egy családbarát piknik
és gulyásfőzés teszi ottho‐
nosabbá. Az együttlétet ku‐
koricaháncs‐fonás, valamint
Fehér Csaba gitárjátéka szí‐
nesíti. Szervező a Laven‐
derland.

Szimfonikus 
hangverseny 

Június 21‐én, csütörtökön
este 7 órakor szimfonikus
hangversenyt tartanak a
Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Valentin Doni, zon‐
gorán játszik Csegzi Zsu‐
zsanna, Ausztriában élő mű‐
vész. Műsoron: Alessand‐
rescu‐, Mozart‐, Beethoven‐
művek. A hangversenyre a
35‐ös számú bérletek ér‐
vényesek.
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KOS: Ebben az időszakban felerősödik a tár‐
sasági élete. Meghívásokat kaphat, fontos ta‐
lálkozásokon vesz részt, ahol olyan személyek‐
kel ismerkedhet meg, akik a későbbiekben jó
szövetségesei lehetnek. 
BIKA: Engedje, hogy megismerjék önt! Legyen

elégedett, és engedje, hogy a kemény és kie‐
melkedő munkája nagy jutalmakat hozzon. Pró‐
báljon meg többet pihenni! 
IKREK: Ne nehezteljen azokra az emberekre,

akik túl keményen lépnek fel bizonyos helyze‐
tekben. A legtöbb ember rögtönzően gondol‐
kodik mostanában, az adott helyzethez iga‐
zodva próbál jó döntéseket hozni.
RÁK: Ez a hét igazán alkalmas rá, hogy ünne‐

peljen és boldog legyen! Bátor és lendületes,
most igazán jól érzi magát. A társasági életben
is a legjobb formáját hozza, de a hét második
felében azonban kedvét szegheti egy váratlan
hír.
OROSZLÁN: Ez az időszak nagyon kedvező vá‐

sárlásokhoz és számlák rendezéséhez. Az ott‐
hona szépítgetésére is nagyon jó ötletei lesznek.
A kikapcsolódásról se feledkezzen meg azért!
SZŰZ: Most érdemes lenne elgondolkodnia,

hogy rendezze a viszonyát szomszédjaival, test‐
vérével, vagy akikkel az utóbbi időben nem iga‐
zán találták meg a közös hullámhosszt!
MÉRLEG: Ezen a héten a változás szele támad

fel, úgy a magánéletében, mint szakmai téren.
Szakmai kérdésekben nő az ambíciója, ami akár
azt is eredményezheti, hogy egy előnyösebb
pozícióra vált.
SKORPIÓ: Ezekben a napokban kiemelkedő

sikereket érhet el. Az anyagi helyzete különle‐
ges biztonságba kerülhet, így hosszú távon ter‐
vezhet. Most nagyon energikus, tele van élet‐
kedvvel, és mindazt, amit a fejébe vesz ezekben
a napokban, véghez is viszi. 
NYILAS: Felpörgött hete van! Élete minőségé‐

nek javításához újításokon töri a fejét, melyek
nagyon jó ötleteknek bizonyulnak, érdemes a
gyakorlatban is kivitelezni őket. 
BAK: Az életvezetését érintő kérdések kerül‐

hetnek előtérbe a napokban. Felébred önben a
belső bölcsesség, aminek érdemes meghall‐
gatni a tanácsait. Egyes régóta húzódó konflik‐
tusokat most helyére tud tenni, ami mindenki‐
nek nyugalmat hoz.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten újra felelevenítheti el‐

hanyagolt baráti kapcsolatait, a beszélgetéseik
sok erőt adnak egymásnak. Sorra körbejárják
azokat a témákat, melyek egymást leginkább
foglalkoztatják. Ez nagyon izgalmas program
lesz önnek!
HALAK: A környezetében lévőket teljesen le‐

nyűgözi a kommunikációban, a munkájában,
érzelmeinek kifejezésében egyaránt. Érzelmi
életében kedvező változások történnek ezen a
héten. Amit az utóbbi időben nem tudott meg‐
oldani külső okok miatt, most sikerülhet.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265‐250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

\ 2. \ |  NAPTÁR |

KÁR KIHAGYNI 



Tetszik, nem tetszik, de
tény, hogy anyanyelvhasz‐
nálati jogaink érvényesí‐
tésének egyik, ha nem a
legfőbb és legelkötele‐
zettebb szószólója, jogi
védelmezője a Civil El‐
kötelezettség Mozgalom
(CEMO). És ez már – az
utóbbi évek történései bizo‐
nyítják a leginkább – jó
ideje így van. Bevallom: a
Bernády György általános iskola névadása körüli politi‐
kai‐jogi hercehurca idején figyeltem fel a civil szervezetre,
s azóta próbálom követni tevékenységüket. Ezen a téren
számomra azóta a legfőbb mérvadó, amit Szigeti Enikő
mond, ír. 

Mint például az RMDSZ elnökének címzett múlt heti
nyílt levele, amelyben Kali Istvánnak, a szervezet maros‐
vásárhelyi ügyvezető elnökének pancser kommunikációjára
hívja fel Kelemen Hunor figyelmét. Miután elismerését
fejezi ki az RMDSZ parlamenti képviselőinek a közigazgatási
törvénykönyv magyar szempontból kedvező kitételeket
tartalmazó módosítása kapcsán kifejtett erőfeszítéseiért,
azt írja „miközben a Szövetség parlamenti képviselői és
szenátorai a közigazgatási törvénykönyv módosításával
vannak elfoglalva, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete,
a nyelvi jogok érvényesítését érintően, rendkívül kárté‐
konyan kommunikál, ami elfogadhatatlan a jelenlegi po‐
litikai lobbi és a közösség anyanyelvhasználati jogainak
szempontjából”.

A konkrét példa az a mód, ahogyan Kali arról panasz‐
kodik a sajtóban és a közösségi médiában, hogy a maros‐
vásárhelyi RMDSZ képtelen szinkrontolmácsot találni a
helyi önkormányzati képviselőtestületi ülések kétnyel‐
vűségének biztosítására. „A „nem találtunk szinkrontol‐
mácsot” azt is üzeni a közösségnek és a politikai elitnek,
hogy a jelenlegi törvénymódosító kezdeményezéseknek
nincs értelme, hiszen Marosvásárhelyen az RMDSZ már
hosszú évtizedek óta nem képes gyakorlatba ültetni a
törvény által garantált jogokat, miközben ugyanezt, más,
magyarok által lakott megyeszékhelyen és városban már
régen megoldották” – áll a nyílt levélben. Én még emlék‐
szem, amikor annak idején, amikor a törvény először
tette volna lehetővé az anyanyelvhasználatot a helyi ta‐
nácsüléseken, Csegzi Sándor, a frissen kinevezett RMDSZ‐
es alpolgármester szemrebbenés nélkül kijelentette: szá‐
mára nem az a legfontosabb, hogy anyanyelvén szóljon…  

Az a tény, hogy a marosvásárhelyi RMDSZ – a Szigeti
Enikő által nehezményezett fapados módszerekről most
nem szólva – mára oda jutott, hogy képtelen egy szink‐
rontolmácsot találni, bizony azt jelzi, hogy népszerűség
és vonzerő tekintetében igencsak hadilábon állnak. Ma‐
gyarán: inkább taszítják, mint vonzzák az alkalmas fiata‐
lokat. 

Hogy továbbképzésre küldik‐e Kali Istvánt, vagy esetleg
lecserélik, a lényeget tekintve nem sokat számít. Vélemé‐
nyem szerint.
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Szentgyörgyi László

Hunor, segíts! 

„A nagy magyar slágerek
mind szövegcentrikusak”

A nyár kezdetével a fesztiválszezon is beindul. Erdély-szerte a zenei események
nagy részén a magyarországi együttesek, előadók dominálnak, tehát kijelenthető,
hogy a helyi fiatalság az anyaországi zenére bulizik legszívesebben. Ennek
apropóján kérdeztük Szakos Krisztián Budapesten élő és alkotó, közismert pro-
ducert, aki számos neves előadóval, többek között Ákossal, Rúzsa Magdival és
Caramellel dolgozott együtt színpadon és háttérmunkán egyaránt. 

– Mivel is foglalkozik pon-
tosan egy zenei producer, ze-
nei rendező?

– A legtöbb esetben a zenei
producer felügyeli a hang‐
felvétel‐készítés összes fo‐
lyamatát, beleértve akár a
dalszerzői szakaszt is. Fel‐
adata a megfelelő tempó el‐
találása, valamint szerkezeti
javaslatokkal is élhet. Emel‐
lett a zenei rendező szerepe
kiterjedhet a hangszerelésre,
a felvételi módszerek ideális
kialakítására. A dal végső for‐
mája is a producer keze nyo‐
ma, kialakítva az elvárható
legtökéletesebb hangzást.
Egy zenei producernek min‐
denképp sok zenét kell hall‐
gatnia, ismernie kell a vado‐
natúj technikai eszközöket,
trükköket. 

– Milyen arányban techni-
kai ember a zenei producer,
és mennyiben művész?

– Nem azonos a hangmér‐
nökkel, amely komoly szak‐
ma, nagy háttértudással. Ter‐
mészetesen igényel vala‐
mennyi technikai felkészült‐
séget, ismerni kell a külön‐
böző szabványokat, média‐
követelményeket. Ám szá‐
momra a művészi érték fon‐
tosabb, arra törekszem, hogy
mindig „zenei” dolog szüles‐
sen. Aztán, hogy ezt milyen
technikai fortéllyal érem el,
számomra másodlagos.

– Tapasztalat, gyakorlat,
jó ízlés, ráérzés kell ahhoz,
hogy fülbemászó, befogadha-
tó, slágerdal szülessen? Van-
e recept „jó” dalra?

– Egyáltalán nincs erre re‐
cept, de való igaz, hogy ezt a
világ minden pontján kutatják
a szerzők, producerek. Alap‐
vető elvárásrendszer van, de
ettől is el lehet térni. A jó
ízlés mindig szerencsés dolog,
illetve nyilvánvalóan a rutin
is hoz egyfajta hozzáértést.
A jó dallam elengedhetetlen.
Valamint az előadónak és az
általa közvetített gondolatok‐
nak stimmelnie kell. A körítés,
a dal ruhája csak ezután kö‐
vetkezik. Megfigyeltem, hogy
az igazán nagy magyarnyelvű
slágerek mind szövegcentri‐
kusak.

– Mi a legnagyobb kihívás
a munkájában?

– A folyamatos megújulás,
az értékállóság.

– Mi a legidegesítőbb ebben
a szakmában, ami előtt tehe-
tetlenül áll?

– Talán az, hogy a „zene”
mennyire veszített az ere‐
jéből, más helyet foglal már
el az emberek életében. A
könnyen hozzáférhetősége
szerintem jó dolog, de a
dömping nem. Annyi új zene
van, mint soha korábban,
de ez nem mindig találkozik
a befogadói oldallal.

– Egy interjúban azt nyi-
latkozta, hogy „zenéről nem
illik vitatkozni”. Tényleg úgy
véli, hogy nincs „jó zene”-
„rossz zene” tengely?

– Nyilván van, sőt, de sze‐
rintem a zene hatása nagyban
függ a hallgató ízlésétől. Emi‐
att is létezhet ennyi népszerű,
de teljesen különböző műfajú
muzsika.

– Különféle zenei stílusú,
személyiségű énekesekkel dol-
gozott együtt. Miként lehet
átvedleni egyik szerepből a
másikba? Hogyan lehet elke-
rülni, hogy Ákosos Caramel-
dal készüljön, vagy Magna
Cum Laude hangulatú Rúzsa
Magdi-lemez?

– Ez általában könnyű, hi‐
szen alapvetően az adott dal
határozza meg a végső for‐
mát. Néha viszont előfordul,
hogy különböző előadók dalai
hasonló irányba tartanak,
ilyenkor szükséges radikáli‐
sabb művészeti döntéseket
hozni. Én mindig próbálom
szem előtt tartani az adott
művész brandjét, ennek tu‐
datában igyekszem valami
előremutatót létrehozni.

– Pályafutása alatt zene-

karokkal dolgozott, Ákossal
zenélt és lépett fel hosszú éve-
ken át. Nem hiányzik ez a
fajta alkotói munka, illetve a
színpad?

– A színpad borzasztóan
hiányzik. Szerencsés va‐
gyok, hogy rengeteg ember
előtt játszhattam szuper
zenészekkel, csodálatos he‐
lyeken. Az alkotói munka
viszont más utakra is elvitt,
és ez szintén nagyon fontos
része az éle temnek. 

– Hogyan vélekedik arról
a tájainkon létező jelenségről,
hogy ma már „mindenki DJ”?

– Engem ez alapvetően nem
zavar, mert amíg azt tapasz‐
talom, hogy a világ vezető DJ‐
i óriási bulikat csinálnak ko‐
moly tömegeknek, addig ez a
dolog működik. A legnagyobb
lemezlovasok amúgy gyakran
alkotók is, a legnagyobb mai
slágerek fűződnek a nevük‐
höz. Mifelénk inkább diszkó‐
sok vannak, de közöttük is
akadnak tehetségesebbek. A
DJ szerintem alapvetően szó‐
rakoztatóipari szereplő, míg
egy pop együttes inkább
könnyűzenei alkotó, előadó. 

– Mi volt az első megvásá-
rolt hanghordozója?

– Ákos – Beavatás (1997).
A korábbiakat édesanyám
vette nekem.

– Legmeghatározóbb kon-
certélménye?

– Bevallom, több is van,
tekintve, hogy nagyon sok jó
koncerten jártam az évek so‐
rán. Kiemelném az 1999‐es
bécsi Nine Inch Nails‐t, vagy
a 2013‐as Skrillex csapást a
VOLT Fesztiválon. Ezek min‐
denképp maradandóak.

– Ki az az előadó – akár
külföldi –, akivel együtt dol-
gozni álommunka lenne ön
számára?

– The Weeknd.

– Mi az a zene, ami most a
fejében zakatol?

– Nekem egyfolytában
zene szól a fejemben.

– Mit csinál, amikor nem
zenét hallgat/készít/elemez?

– Van ilyen egyáltalán? Újab‐
ban a pihenés az, amire a le‐
ginkább vágyom. Csakhogy
sok jó dal motoszkál bennem,
úgyhogy muszáj alkotni. 

Pál Piroska

Szakos Krisztiánról

1979-ben született a nyugat-magyarországi Sárváron.
Az általános iskolai években kezdett gitározni, majd a
szintetizátorok felé kanyarodott. 1999-ben  megalapította
a Morphina nevű formációt, amivel beválasztották őket a
Sziget Fesztivál egyik fellépőjének.

2000-ben megnyerte Ákos – Keresem az utam remix-
pályázatának fődíját. Először dalszerzőként és zenészként,
majd zenei rendezőként is aktív lett. A Gattaca Stúdió nevű
zenei műhelyben alkot Budapesten. Sokféle műfajban készít
dalokat, leginkább billentyűs hangszerek és gitárok ülnek
a hangsúlyos ritmusokon. Sajátos, mégis populáris hangzás
jellemzi. Több mint 10 évig volt Ákos zenekarának tagja,
koncertjeinek hangszerelője. Kétszer megjárta az Eurovíziós
Dalfesztivált, zenészként és szerzőként egyaránt.

fotó: wikipedia.com
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A kis kápolnában össze‐
gyűlt érdeklődőket Baricz
Lajos házigazda, plébános‐
költő köszöntötte, majd Só‐
falvi Sándor Szabolcs, Ma‐
rosszengyörgy község pol‐
gármestere beszélt a kez‐
deményezés fontosságáról.
A polgármester emlékezte‐
tett arra, hogy amikor 2009‐
ben a helyi tanács azt a ha‐
tározatot hozta, hogy a köz‐
ség utcáinak, tereinek egy
részét helyi személyiségek‐
ről nevezik el, szóba került
a báró Apor Károly neve is.
Végül is sikerült például Pet‐
ki Dávidról utcát és Máriaffi
Lajosról teret elnevezni, de
Apor Károly ellen vehemen‐
sen tiltakozott a helyi ro‐
mánság egy része. A hatá‐
rozat ellen még a prefek‐
tusnál is szót emeltek, azzal
érvelve, hogy a báró az
1800‐as évek végén hatal‐
mával visszaélve űzte el ro‐
mán ajkú jobbágy alattvalóit
a birtokáról. 

Apor Károly és felesége
sírjelénél, az emlékezés
koszorúját helyezték el

Az Apor Károly‐délutánon
részt vevők ezt követően
szép rendben vonultak ki a
báró és felesége fekete már‐
ványból faragott sírjeléhez,
ahol az emlékezés koszorú‐
ját helyezték el. A helyszínen
a marosszentgyörgyi egye‐
sített kórus énekelt Simon
Kinga vezetésével és Pataki
Ágnes Apor Károly versét

szavalta el. A kis oratóri‐
umba visszatérve dr. Be‐
csek‐Garda Dezső egyetemi
tanár tartott előadást gróf
Apor Istvánról, aki gyer‐
mekkorát Marosszentgyör‐
gyön töltötte gróf Petki Ist‐
ván udvarában. Az előadást
figyelemmel követők meg‐
tudhatták, hogy Apor István
igen szigorú nevelést kapott,
de gyámja segítségével, te‐
hetségével és munkásságá‐
val Székelyföld főemberéből
Erdély sorsát meghatározó
főnemessé vált. 

A rendezvény következő
mozzanataként Nemes Gyu‐
la helytörténész Apor Károly
Tófalván címmel tartott elő‐
adást, amelynek első részé‐
ben a báró hivatalos és köz ‐
életi tevékenységét mutatta
be. Amint az előadásból ki‐
derült, Apor Károly a bécsi
Theresianumban, maga az
öreg Ferenc király személyes
pártfogoltjaként végzett ta‐
nulmányokat, majd Po‐
zsonyban jogtudományi ok‐
levelet szerzett. Pályafutását
Bécsben kezdte, majd Ko‐
lozsváron folytatta, míg vé‐
gül Marosvásárhelyen lett
bíró, majd ülnök, később
úrbéri törvényszéki elnök,
és végül 1869‐től haláláig a
Magyar Királyi Ítélőtábla el‐
nöke. Hivatalos elfoglaltsága
mellett verseket, fordításo‐
kat, politikai és közigazgatási
cikkeket írt különböző ko‐
rabeli magyar országos la‐
pokban. Két saját kötete –
egy jogtudományi és egy

mezőgazdasági tanulmány
– is nyomdafestéket látott
Marosvásárhelyen. Apor Ká‐
rolyt Magyarország fényké‐
pész úttörői közt is számon
tartják, mint akinek már
1842‐ben fényképezésre al‐
kalmas „masinája” volt. De
egyike volt Erdély legkivá‐
lóbb gazdáinak is, tófalvi
gyümölcsöse és szőlőse Eu‐
rópa‐szerte híres volt. Bo‐
raival nemzetközi versenye‐
ken nyert díjakat.

„A Tófalvi pernek semmi
etnikai alapja nem volt!”

Az előadás második felé‐
ben a jelenlevők a maga ko‐
rában olyan nagy „port ka‐
varó” Tófalvi perről szerez‐
hettek információkat: Tó‐
falva a népesség‐összeírások
tanúsága szerint a 17. szá‐
zadban, a 18. század elején
még teljesen székely‐magyar
település volt, amikor is a
Bálintitt család nyert itt ki‐
rályi adományként részbir‐
tokot. Az 1742‐ben bárói
rangra emelt Bálintitt család
tagjai, mivel sem szép szóval,
sem erőszakkal nem tehet‐
ték jobbágyaikká a helyi la‐
kókat, vallási alapon üldöz‐
ték el őket, és helyükbe ro‐
mán családokat telepítettek
a Mezőségről. Önkényesen
foglalták el a helyi reformá‐
tus egyház vagyonát, és
megalakították a görög rí‐
tusút. Így enyészett el Tó‐
falva székely‐magyar lakos‐
sága! 1841‐ben a tófalvi ura‐
dalom Apor Károly tulajdo‐
nába került, akinek a job‐
bágyai 1852‐ben megtagad‐
ták a további szolgálattételt,
követelve azt, hogy kapjanak
tulajdonjogot arról a földről,
amin élnek. A vármegyék‐
ben érvényes törvények
azonban a Székelyföldre
nem voltak érvényesek, így
a báró perbe került alatt‐
valóival. Ez közel két évti‐
zedig húzódott el, amelynek
következtében a báró alatt‐
valóit a birtok elhagyására
kötelezték. Azt azonban tud‐
ni kell, hogy a „Tófalvi per‐
nek” semmi etnikai alapja
nem volt! Ugyanilyen sors
várt a magyar ajkú jobbá‐
gyokra is, akik renitensked‐
tek a Székelyföldön. 1849–
1868 közt 3926 hasonló per
zajlott a Székelyföldön, még‐
is csak ez az egy kapott ilyen

nagy visszhangot a Gazeta
de Transilvania és
Federațiunea (Budapesten
megjelenő román nyelvű
lap!) című lapoknak köszön‐
hetően. A kilakoltatottakkal
együttérzők jótékonysági
adományokat gyűjtöttek,
úgy a birodalmon belül, mint
a Kárpátokon túl újonnan
alakult királyságban. Kb. 470
személyről van tudomás,
hogy adományozott, amely‐
nek során 1735 forint gyűlt
össze. Ezt az összeget, ha
egyenlő arányban osztották
szét a 17 „kárvallott” csa‐
ládnak, azok jobbágyból
vagy zsellérből kisgazdává
válhattak, nem úgy, mint a
magyar falvak magyar zsel‐
lérei, akik valóban földön‐
futóvá váltak kilakoltatásuk
után.

Az esemény könyvbemu‐
tatóval folytatódott, amely‐
nek során Székely Szilárd
gimnáziumi tanár a 2015‐
ben megjelent, Aporok szol‐
gálatban című konferenci‐
akötetet ismertette. Az ese‐
mény záróakkordjaként a
jelenlévőket ifj. báró Apor
Csaba agrármérnök is kö‐
szöntötte, majd szeretetven‐
dégségre került sor. 

A szervező Székely Szi‐
lárdot arról kérdeztük, hogy
milyen céllal szervezték meg
az Apor Károly‐délutánt:
„Marosszentgyörgy és az
Aporok kapcsolata nagyon
szoros. Az, hogy Apor Ká‐
rolynak itt van a síremléke
Tófalván, valamilyen formá‐
ban kötelez minket, itt élő,
Marosszentgyörgy és kör‐
zetéhez tartozó magyarokat.
A rendezvény igazából az
Aporok szolgálatban című

konferenciakötet bemuta‐
tásának apropójaként került
megrendezésre. Úgy gon‐
doltuk, hogy mivel a könyv‐
nek jelentős hányada Apor
Károlyról szól – akkor jó
lenne azon a helyszínen be‐
mutatni, ahol Apor Károly
életének jó része zajlott. Az
apropót továbbá az is adta,
hogy június 17‐én nevezték
őt ki a marosvásárhelyi Ma‐
gyar Királyi Ítélőtábla elnö‐
kévé, és úgy gondoltuk, hogy
ehhez az eseményhez kötjük
a könyvbemutatót, ami iga‐
zából egy minikonferencia
lett, hiszen a kötet két szer‐
zője is itt volt, akik a kötet‐
ben szereplő írásaikat elő‐
adás formájában ismertet‐
ték a közönséggel” – tudtuk
meg. 

„Szeretnénk, 
ha az esemény 
hagyománnyá válna”

„A rendezvényre szerin‐
tünk azért volt szükség, mert
Apor Károly egyénisége,
munkássága, élete példakép
lehet minden erdélyi magyar
ember számára, főleg a Szé‐
kelyföld nyugati peremén
lévő etnikai fronton. Az a
kiállás, az a felkészültség,
ami Apor Károlyt jellemezte,
számunkra is példaértékű
kell legyen, mert csak ezek‐
nek a képességeknek és el‐
kötelezettségeknek a birto‐
kában tudjuk ezt a frontot
tartani és tudunk megma‐
radni. Ugyanakkor azt sze‐
retnénk, ha ebből az ese‐
ményből hagyomány terem‐
tődne" – tudtuk meg Székely
Szilárdtól. 

Nemes Gyula

Aki példakép lehet minden erdélyi magyar számára
Tófalván múlt szombat délután Apor Károly-délutánra került sor a helyi kis
római katolikus kápolnában. Az eseményt a Marosszentgyörgyi Magyar Közösségek
szervezték a polgármesteri hivatal, valamint a római katolikus plébánia és a
báró Apor család támogatásával. A Marosszentgyörgyhöz tartozó kisfaluban
nagyon ritkán történik valami közösségi, kulturális téren, ezért a szervezők ha-
gyományt szeretnének teremteni az Apor Károly megemlékezésekből. 



Méz: táplál és gyógyít

A méz különleges táplá‐
lék, a cukrok – fruktóz (gyü‐
mölcscukor), glükóz (sző‐
lőcukor) – mellett értékes
fehérjéket, szerves savakat,
ásványi sókat, nyomeleme‐
ket, hormonokat, vitamino‐
kat, enzimeket, antibioti‐
kumokat tartalmaz. Gyorsan
hasznosuló energiát ad,
gyulladásgátló és antibak‐
teriális hatású, erősíti a le‐
gyengült szervezetet. Ne‐
hezen gyógyuló sebre kenve
gátolja a sérült rész elfer‐
tőződését és elősegíti a há‐
mosodást. A méz további
gyógyhatását befolyásolja
az is, hogy a nektár milyen
virágokról származik. A
gyógynövényekről gyűjtött
méz magában hordozza az
adott gyógynövény jótékony
hatásait is.

Akácméz: igazi hunga‐
rikum, fertőtlenítő, gyulla‐
dásgátló hatású, meghűlés‐
re, torokfájásra, köhögésre
ajánlott. Tartalmaz csonté‐
pítő kalciumot, vérszegény‐
ség ellen vasat, vitaminokat
az immunrendszer támo‐
gatására. Kíméli a gyomrot,
segíti a máj méregtelenítő
munkáját. Nem kristályo‐
sodik.

Repceméz: természetes
savcsökkentő, enyhíti a gyo‐
morégést. Könnyen kristá‐
lyosodik.

Hársméz: enyhíti a meg‐
fázás, a légúti fertőzések
tüneteit, emellett kitűnő
görcsoldó. Gátolja az érel‐
meszesedést, vértisztító ha‐
tású. Nyugtatja az idegeket,
serkenti az immunrend‐
szert, megszépíti a bőrt.

Fenyőméz: légúti meg‐
betegedések, húgyúti gyul‐
ladások természetes gyógy‐
szere, fertőtlenítő, vizelet‐
hajtó, nyugtató hatású.

Virágpor: csak óvatosan!

A fiatal méhek táplálására
gyűjtött virágpor (pollen)
az emberi szervezet számá‐
ra fontos vitaminok teljes
skáláját és az összes ami‐
nosavat tartalmazza, ame‐
lyekre az idegrendszer fej‐
lődéséhez és működéséhez
szükség van. Fokozza az
energiatermelést, erősíti a

legyengült szervezetet. Ser‐
kenti az anyagcserefolya‐
matokat, a belső elválasz‐
tású mirigyek működését.
Elősegíti a vérképzést, erő‐
síti a szívizmot.

A méhek a virágpor egy
részét a méhsejtek belse‐
jében raktározzák fermen‐
tált, pépesített formában,
ez a méhkenyér, így tovább
megőrződik a virágport jó‐
tékony hatása. A méhke‐
nyérnek jelentős a K‐vita‐
min tartalma, ami fontos
szerepet kap a véralvadás‐
ban.

Propolisz: erős védelem

Főleg a nyárfafélék rü‐
gyeiből, egyéb növényi ned‐
vekből származik a propo‐
lisz, más néven méhszurok,
amelyet a méhek fertőtle‐
nítő, ragasztó, tartósító cél‐
lal termelnek, feltehetőleg
a kaptár belső védelmére.
Apiterápiában a propoliszt
főként antibakteriális és ví‐
rusok elleni hatása okán
becsülik. Gyógyászati célra
erős fájdalom és gyulladás‐
csökkentő, antioxidáns ha‐
tású szerként alkalmazzák
légúti fertőzések, lázas ál‐
lapotok, fogfájás, fogíny‐
gyulladás, ízületi panaszok,
reumás fájdalmak, visszér‐
gyulladás, érelmeszesedés,
mélyvénás trombózis keze‐
lésére. Csökkenti a vércu‐
korszintet, ezért cukorbe‐
tegek is fogyaszthatják.

Méhpempő: megfiatalít

A méhpempő a fiatal dol‐
gozó méhek garatmirigy‐
váladéka, ezzel táplálják a
cseperedő méheket, de csak
a méhkirálynő fogyasztja
egész életében, ez biztosítja
számára a termékenységet
és a hosszú életet. Sárgás‐
fehér színű, zselés állagú,
erősen savanyú. Fontos tud‐
ni, hogy hűtőben légmen‐
tesen lezárva, üveg vagy‐
kerámiaedényben kell tá‐
rolni.

A méhpem‐
pő növeli a
szellemi
és fizikai
teljesít‐
m é n y t ,
fokozza a

szervezet ellenálló képes‐
ségét. Fiatalító, regeneráló
szer, a szív‐érrendszeri
problémáktól az idegrend‐
szeri panaszokon át az ízü‐
leti betegségek kezeléséig
sokféle bajra alkalmazzák.
Férfiaknak potencianövelő,
nőknél a termékenységet
javító hatású. Támogatja a
műtétek utáni regeneráló‐
dást. Kozmetikában külső‐
leg használják, szépíti, fia‐
talítja a bőrt.

Méhméreg: 
fájdalmas terápia

A méhméreg színtelen,
sűrű, vízben oldódó anyag,
a levegőn hamar megszi‐
lárdul. Proteineket, hiszta‐
mint, zsírokat. szerves sa‐
vakat, illóolajokat, különféle
ásványi sókat és vizet tar‐
talmaz. A fiatal méheknek
több mérge van, mint az
idős egyedeknek. Alkalmaz‐
ható reumás betegségek,
ízületi gyulladások, ideg‐
bántalmak, például arcideg‐
zsába kezelésére. Szép ered‐
ményt lehet elérni térdporc‐
kopás, lumbágó és szkleró‐
zis multiplex esetén is. Leg‐
jobb hatás a friss méhmé‐
regtől várható. Képzett te‐
rapeuta kezében a méh ful‐
lánkja nem szakad ki, így a
méh nem pusztul el csípés
után.

Különleges termék a lé‐
pesméz, abban a formában
fogyasztható, ahogyan a mé‐
hek előállították. Szénanát‐
ha, homloküreg‐gyulladás,
orrdugulás enyhítésére ja‐
vasolt fogyasztani. Egy fa‐
latnyi lépet levágva addig
érdemes rágni a puha viaszt,
amíg méz van benne. A visz‐
szamaradó viaszt le lehet
nyelni. A méz kipergetése
után visszamaradt méhvi‐
aszt kozmetikumok, bőr‐
gyógyászatban használatos
krémek, mézillatú gyertyák
előállítására használják.

Tímár Timea
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Apiterápia – egészség 
a méhek patikájából
Ősidők óta alkalmazott természetes gyógymód az apiterápia, amely a méhek
(api) által termelt anyagokkal történő kezeléseket foglalja magába. A kaptár
kincseit a mézelő méhek készítik, amelyek a méz mellett számos gyógyhatású
anyagot előállítanak. Ezek nemcsak a kaptár lakóinak egészségét óvják, de mi is
használhatjuk gyógyászati célokra.
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„A tisztességes 
templomvár”

(folytatás előző lapszámunkból)

A Fekete erdőből előtörő Ajta pataka völgyének tor-
kolatánál, az Olt terén fekszik Nagyajta. A Kovászna
megyei falu déli részében egy magaslat szélén áll az
unitárius templomerőd. Keletelt középkori templo-
mának nyugati oromfalához harangtorony épült. A
templomot szabálytalan alaprajzú védőfallal vették
körül, északi oldalának bejárata az ötszögű kaputorony
alatt nyílik. Az északnyugati sarokra egy paralelog-
ramma alaprajzú, a délkeletire pedig egy ötszögű vé-
dőtornyot építettek. A falakat és a védőtornyokat a
nyugati, déli és keleti oldalon mély sánc és töltés övezi. 
A település 
első írásos 
említése

Amennyiben a falu azo‐
nosítható a pápai tizedjegy‐
zékben előforduló Ahsh nevű
helységgel, akkor Nagyajta
első írásos említése 1333‐
ból ismeretes. 

1459‐ben már Nagaytha
néven írák. 

Korai templomát a XV‐
XVI. század fordulóján, az
igényeknek megfelelően, gó‐
tikus stílusban építették át. 

Ahogyan azt már a múlt‐
heti lapszámunkban leírtuk,
a templommal és az erődít‐
ményekkel kapcsolatban Ke‐
lemen Lajos említette, hogy
1732‐ben hosszas perleke‐
dés után Nagyajta lakossága
úgy döntött, hogy a vár le‐
gyen az egész falu tulajdona
– felekezeti különbség nélkül
–, a templom pedig marad‐
jon az unitáriusoké.

A kaputorony ötszög
alaprajzra épült

A templomot övező várf‐
alak és védőtornyok – pont
úgy, mint az épületegyüttes
többi épületrészei – szintén
kőből épültek. 

A falak vastagsága az
alapnál megközelítőleg száz
centiméter, a tornyok fala
valamivel vastagabb, az
alapnál százhúsz‐százhu‐
szonöt centiméter közt in‐
gadozik.

Gyöngyössy János, a Szé‐
kelyföldi vártemplomok
című könyvében ír arról,
hogy a bejáratot magába
foglaló kaputorony az ó‐
olaszbástyák mintájára, öt‐
szög alaprajzra épült. 

Két szárnyfala az északi
védőfallal, melyekhez csa‐
tolták, száz fokos tompa‐
szöget zár be, két homlok‐
fala pedig száznegyven fo‐
kos szögben találkozik. A

háromemeletes bástya min‐
denik oldalán jelenleg egy‐
egy lappancsos lőrés nyílik. 

A tető nélkül álló torony
falperemét megviselte az
idő. A bejárat a nyugati
szárnyfal földszinti részén
fedetlenül áll, a szomszédos
északnyugati torony fede‐
zete alatt nyílik. 

A kilenc centiméter vas‐
tag tölgyfadeszkából készült
ajtót belül hevederek erő‐
sítik, melyeket csapokkal
rögzítettek. Az ajtó alul
tönksarkon, felül pedig vas‐
bilincsben fordul. Külsejét
keresztül‐kasul lapos vas‐
pántok erősítik. 

Az ismeretlen 
rendeltetésű mélyedés

A kaputorony – akárcsak
az erődítmény többi része
– kívül vakolt. A másik két
toronyhoz hasonlóan ennél
is megállapítható, hogy nem

csatlakozik szervesen a vé‐
dőfalhoz, hanem egy későb‐
bi bővítés eredménye.

A kaputoronytól az északi
saroktoronyig terjedő fal‐
szakaszon, egymástól
egyenlő távolságra, öt lap‐
pancsos lőrés sorakozik. 

A résekkel egyvonalban,
a kaputorony szomszédsá‐
gában egy téglalap alakú,
ismeretlen rendeltetésű mé‐
lyedés, kissé arrébb pedig
egy szuroköntő maradványa
látható. 

A felső harmadának vo‐
nalán sorakozó lőrések alatt
az egykori védőfolyosó falba
épített tartógerendáinak he‐
lye látszik. 

Ahonnan 
toronybejárat nyílt

Az északnyugati sarok‐
torony paralelogramma
alaprajzra épült, az egyik
oldalát részben maga a vé‐
dőfal alkotja. Így e torony‐
nak két szárnyfala és két
homlokfala van, akárcsak
az ötszögre épített ó‐olasz
bástyáknak. 

A bejárás a toronyba az
udvar felől történt, a nyugati
védőfalba vágott ajtókon
keresztül. Ebből az egyik a
földszinten, a másik fölötte,
az egykori védőfolyosóról
nyílott a második emeletre. 

Mindkét ajtónyílás ké‐
sőbbi kivágásnak látszik,
mivel maga a torony is kőből
épült, mint a védőfalak: két
szárnyfala nem épült szer‐
vesen egybe a védőfalakkal. 

Falkarcok 
és felirattöredékek

Az északi homlokfalon
vízszintes vezetővonalak
között felirattöredék olvas‐
ható. 

A nyugati és a déli várfal
külső oldalán a falakat bo‐
rító vakolatba számos sze‐
mélynevet, monogramot és
évszámot karcoltak az idők
folyamán. 

Ezek közül a legkorábbi‐
aknak az 1734, 1735, 1737‐
béliek látszanak, de tüze‐
tesebb vizsgálódással, va‐
lószínűleg korábbi évszá‐
mokat is találhatnánk. 

A feliratok egyébként ér‐
tékes adatokkal szolgálnak
a XVIII‐XIX. századi nagy‐
ajtai családokról. 

A nyugati falszakasz 
peremét fogsoros 
pártázat díszítette

A védőfal nyugati oldalán,
átlag három‐három és fél
méter távolságra egymástól,
lappancsos lőrések nyílnak.

A fal hosszának harma‐
dán és kétharmadán egy‐
egy, a fal síkjából kiemel‐
kedő szuroköntő látható.
Ezeknek építőanyaga tégla,
homlokzatukat fordított
kulcslyuk alakú lőrés töri
át. 

A szuroköntő rés jobb és
bal oldalán téglából kiala‐
kított gyámok láthatók,
ezekre támaszkodik a fülke
felépítménye. 

A nyugati falszakasz pe‐
remét egykor fogsoros pár‐
tázat díszítette. E díszít‐
mény alapja tulajdonképpen
egy lapjára fektetett tégla‐
sor, amely lezárja a kőből
emelt védőfal peremét és
habarccsal kötődik ehhez. 

E vakolattal fedett tégla‐
sor kifelé a védőfal síkja elé
ugrik, és kis párkányt alkot.
Ezen az alapozáson állnak
a mészdús habarcsból for‐
mázott, hasáb alakú fogak. 

Minden fog között egy‐
egy kifelé lejtő, szintén ha‐
barcsból készült fekvő alak‐
zat, helyenként lapjára fek‐
tetett tégla látható. 

E fekvő tagok az alapot
képező téglasorral együtt a
pártázat fokozottabb tek‐
tonizálása mellett a vízvetők
szerepét is betöltötték, ele‐
jét vették annak, hogy az
esővíz a pártázatról a fa‐
lakra csorogjon. 
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A védőtoronyba az 
udvarról nyílt bejárat

Az udvar felől nézve, kü‐
lönösen a déli oldalon szem‐
betűnő, hogy a pártázat alig
fél méter széles, a védőfalnál
jóval keskenyebb falrészen
áll.

Szintén a fent említett
szerző, Gyöngyössy János
adataiból tudjuk meg, hogy
a várfal déli oldalát kisebb‐
nagyobb megszakításokkal
hatvanhat darab, az előb‐
biekhez hasonló alakzat dí‐
szíti. 

A fal háromnegyed ma‐
gasságában itt is lappancsos
lőrések sorakoznak, és a
nyugati védőfalhoz hason‐
lóan két szuroköntő is meg‐
jelenik. 

A délkeleti torony sarokra
épült, és a déli és a keleti
falat oldalazta. Két homlok‐
fala hetven fokos hegyesz‐
szögben találkozik, két
szárnyfala pedig a déli és a
keleti védőfallal külön‐külön
száztíz fokos tompaszöget
zár be és nem képez egy
testet vele.

A sarokrész a torony tes‐
tébe szögell. A háromszin‐
tes, tagolt, lappancsos lő‐
résekkel ellátott védőto‐
ronyba csupán a földszinten,
az udvarról nyílt bejárat, az
emeletek közti kapcsolatot
valószínűleg belső lépcsők
és létrák biztosították. 

Amit a gerendafészkek
tanúsítanak

A keleti oldal védőfalának
peremén pártázat nyoma
nem látható. A nyugati és a
déli falnál ismertetett el‐
rendezésben itt két szuro‐
köntő, és két lappancsos lő‐
rés sorakozik.

Az északkeleti saroktól a

kaputoronyig terjedő sza‐
kaszon négy, az előbbiekhez
hasonló lőrés, egy szuro‐
köntő és közvetlenül a to‐
rony mellett két nagyobb
nyílású lőrés maradványa
látható. 

A falak belső oldalán egy‐
kor méretes szélességű vé‐
dőfolyosó futott körbe, de
ennek ma már csak egyetlen
tartógerendája áll a déli ol‐
dal nyugatra eső szurokön‐
tője mellett. 

Ezeket a tartógerendákat
a gerendafészkek tanúsága
szerint a fal teljes vastag‐
ságába beeresztették, és ki‐
álló részükre nehezedett a
folyosó. 

A lőrések folyosó járó‐
szintjétől számított mell‐
magasságban helyezkednek
el, a szuroköntők fülkéi
azonban lenyúlnak a védő‐
folyosó járószintjéig. 

Négy ajtó eredeti 
rendeltetése máig 
sem tisztázott

A védőfal belső oldalán
a földszinten négy elfalazott,
szemöldökgerendás  ajtó‐
hely látható: az egyik az
északnyugati sarokban, a
másik a délnyugatiban, má‐
sik kettő pedig a keleti fa‐
lon.

E két utóbbi közül az
egyik az északkeleti saroktól
megközelítőleg húsz méter‐
re található, és ennek sze‐
möldökgerendájába a kö‐
vetkező feliratot metszet‐
ték:

(An)NO 1622
IOANN:Pa:ET LUCAS B (...) .

A négy ajtó eredeti ren‐
deltetése máig sem tisztá‐
zott. Tény az, hogy mind‐
egyikük a külvilág felé nyílik
és nem a bástyába.

Közülük az 1622‐es fel‐
iratúnál és az északnyugati
sarok ajtajánál kívül‐belül
megállapítható, hogy utólag
falazták el őket. 

A többinél a külső falon
elfalazás nyomát nem ész‐
leljük. Az azonban megál‐
lapítható, hogy a falak külső
vakolására az említett négy
ajtó befalazása után került
sor. 

Az sincs kizárva, hogy az
északnyugati saroktoronyba

nyíló földszinti ajtó az előb‐
biekhez hasonló korábbi –
tehát még a torony építése
előtti időből – származik. 

Az udvar északnyugati
sarkában a talaj egy kissé
behorpad, a hagyomány
szerint ott volt a vár kútja.

(befejező rész  a követ-
kező lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Gyöngyössy
Jánosnak és Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illuszt-
rációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. A mai állapotról
Csedő Attila fotográfus fény-
képei tanúskodnak.
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☻ Az izlandiak evezőket
szereltek a szigetre, hogy
mind a háromszázezren el‐
jussanak olcsón szurkolni
☻ A világbajnokság kez‐

dete óta a bevásárlóközpon‐
tok eladási rekordokat dön‐
tögetnek, mert a nők egyedül
járnak vásárolni
☻ A Mexikótól elszenve‐

dett vereség után Angéla fel‐
hívta Trumpot, hogy meg‐
sürgesse azt a határkerítés‐
építést

☻ Maradona akkora szi‐
varat pöfékelt el az Argentína
‐ Izland meccs alatt, ami töb‐
bet ér, mint az egész panamai
válogatott
☻A németek elleni meccs

előtt egy mexikói nagymama
egyenként áldotta meg a té‐
vében hazája játékosait
(amúgy tényleg); a hírek sze‐
rint Angéla már készíti a
svéd játékosokat ábrázoló
vudubabákat, amelyeket a
Németország ‐ Svédország

összecsapás előtt egyenként
fog megszurkálni a régi ke‐
letnémet körkötőtűjével
☻Az angol háziasszonyok

együtt szurkolnak férjeikkel,
mert a focivébé, de főleg az
angol meccsek alatt dráma‐
ian megugranak a családon
belüli erőszak mutatói a szi‐
getországban: ha veszít az
angol válogatott, akkor 38,
ha viszont győz, akkor „csak”
26 százalékkal. Románia sze‐
rencsére nincs kinn a vébén,

ezért az itteni goszpodinák
csak arra kell figyelmezze‐
nek, hogy mindig legyen elég
sör a hűtőben a meccsek
alatt, illetve hogy még enyhe
célzást se tegyenek arra, hogy
a szünetben belenéznének
a Szulejmánba
☻ A Costa Rica ‐ Szerbia

meccs után azonnal elindult
tíz DNA‐ügyész Oroszország‐
ba, mert egyikük Elena Ud‐
reát és Sebastian Ghitát vélte
látni a lelátón

☻ Az Oroszország ‐ Sza‐
úd‐Arábia mérkőzésen mind‐
két válogatott focistái olcsó
kínai focicipőben játszottak,
olyan alacsony az olaj világ‐
piaci ára
☻ Az orosz ultrák miatt

a stadionok ötszáz méteres
körzetében nem árulnak 70
fokosnál erősebb piákat
☻És végül: az igazi román

hazafiak nem a mostani vé‐
bét nézik, hanem a '94‐est,
videón! mt

ÉRDEKESSÉGEK AZ OROSZORSZÁGBAN ZAJLÓ FOCIVÉBÉRŐL

Megmentett brigantik

Márton Árpád, az RMDSZ
képviselőházi frakcióveze‐
tő‐helyettese a végszavazást
követően elmondta, hogy
az új BETK legfontosabb
módosítása értelmében be‐
vezetik, hogy senki ellen
nem lehet semmilyen in‐
tézkedést foganatosítani,
amennyiben hiányoznak a
konkrét, létező és tagadha‐
tatlan elemek, amelyek alá‐
támasztják a gyanút: „a mó‐
dosítás értelmében bizo‐
nyítékok és konkrét létező
elemekre alapozó gyanú
nélkül nem hallgathatnak
le és nem helyezhetnek elő‐
zetes letartóztatásba senkit”.
A képviselő elmondása sze‐
rint ezentúl nem lehet va‐
lakinek zárolni a számláját
pusztán azért, mert máso‐
dágú rokona egy gyanúsí‐
tottnak és konkrét bizonyí‐
tékok hiányában azt felté‐
telezik, hogy talán hozzá is
kerülhetett az átmentett va‐
gyonból, ami feltehetően a
bűncselekményből fakad.
(Ez az ún. buxtárca‐kímélő
cikkely.)

Rámutatott arra is, hogy
„amíg nem ítéltek el végér‐
vényesen valakit, addig a
hatóságok nem beszélhet‐
nek róla úgy, mint egy bű‐
nözőről, nem lehet az illető
személyt bilincsben, rend‐
őrök környezetében muto‐
gatni, felvételeket mutatni,
amint leteperik, és sok más
olyasmit elművelni, amelyek
egy végérvényes ítélet hiá‐
nyában presztízsvesztéshez
és karaktergyilkossághoz
vezethetnek”. (Imidzs‐érint‐
hetetlenségi cikkely, amely
Márton tolmácsolásában
egy új jogi fogalmat is be‐
vezet: végérvényes ítélet!)

Képviselő úr azt termé‐
szetesen nem említi, hogy
a most megszavazott mó‐
dosítások elsősorban Drag‐

neának és a többi pészédés
smekkernek kedveznek
(hogy finoman fogalmaz‐
zunk), sőt mi több, kifeje‐
zetten az ő érdekükben tör‐
téntek. Merthogy elsősor‐
ban a BETK azon paragra‐
fusait változtatták meg,
amelyek a közpénzeket la‐
zán kezelő politikusok és
egyéb állami tisztségviselők
felelősségre vonását illetik,
alaposan visszanyírva a kü‐
lönféle bűnüldöző szervek
hatáskörét és kompetenciá‐
it. Ugyanakkor, a köztörvé‐
nyes bűnözőkről se feled‐
keztek meg, beleértve a „kö‐
zönséges” erőszaktevőket
és a kiskorúakkal fajtalan‐

kodókat is; például, ha meg‐
erőszakolnak egy nőt, akkor
a rendőrségi eljárás során
a sértettet az elkövetővel
egyszerre és egy helyiség‐
ben fogják kihallgatni!

A törvénymódosítást nyil‐
ván, a teljes RMDSZ‐frakci‐
óhoz hasonlóan, a két Maros
megyei képviselő, Vass Le-
vente és Csép Andrea is
megszavazta. Ami nem tett
túl jót a vásárhelyi RMDSZ
mostanában igencsak meg‐
tépázott népszerűségének:
olyan kommenteket kaptak
a fészbukon, amikért egyen‐
ként harmincnapos tiltás
járna, ha cukorhegyiék min‐
denkire oda tudnának fi‐

gyelni. Pláné, hogy még a
„Kali‐botrány” se csengett
le, mármint az, hogy a „ka‐
binetfőnök” a fészbukon
próbál szinkrontolmácsot
fogni, az őt kritizálókat egy‐
szerűen letiltja, és amikor
felelősségre vonják ilyen‐
olyan mulasztások miatt,
akkor össze‐vissza hadovál
– például a nemrég a Várban
tartott, és valahogy teljesen
románra sikeredett gyerek‐
napi rendezvényről azt ál‐
lította több marosvásárhelyi
fészbukos csoportban is,
hogy azt nem a polgihivatal
szervezte, holott minden
egyes plakáton és közle‐
ményben ők voltak feltün‐

tetve szervezőként.
A minap az alábbi be‐

jegyzés jelent meg a leg‐
népszerűbb marosvásárhe‐
lyi magyar csoportban: „A
kövesdombi RMDSZ‐körzet
tisztelettel meghív a lakos‐
sági fórumra. Gondolkod‐
junk, tervezzünk és csele‐
kedjünk közösen". Jól mu‐
tatja a tulipánosok jelenlegi
közkedveltségét városunk‐
ban, hogy másfél nap alatt
egyetlen lájkot se kapott,
és kommentet is csak egyet
toltak alá. Ezt: „Mocsok
RMDSZ, szégyelljétek ma‐
gatokat!".

Molnár Tibor

„Egy európai szellemiségű és alkotmányos Büntető-eljárási Törvénykönyvre (BETK) szavazott ma az RMDSZ képviselőházi frakciója” –
olvasható az RMDSZ keddi közleményében, amit elég nehéz megállni kacagás nélkül. Mint ismeretes, a Parlament alsóháza döntéshozó
fórumként voksolt az új Törvénykönyvről tegnapelőtt. A BETK új előírásai egy tisztességesebb és átláthatóbb eljárást biztosítanak a
vádlottak számára, valamint bevezetik az eljárásba az alapvető nyelvi jogokat – áll továbbá a közleményben.
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Vébé-címet 
nyert Kárpátaljával

– Gratulálok a ConIFA lab-
darúgó világbajnoki címhez,
amelyet Kárpátalja együt-
tesével nyertél! Hogyan lettél
a kárpátaljaiak kapusa? 

– Köszönöm a gratulációt!
A Sepsi OSK kárpátaljai
szakmai igazgatója, Sándor
István hívott védeni, de
előbb klubunk volt edzője,
a jelenleg Kisvárdán tevé‐
kenykedő Nagy Sándor szólt
nekem erről a lehetőségről,
amit elvállaltam, és utólag
nem is bántam meg.

– Mennyire volt kimerítő
számodra a torna, hiszen tíz
nap alatt mégis hat mérkő-
zést játszottál végig?

– Fárasztó volt, főleg a
csoportmérkőzések ideje
alatt, hiszen négy nap le‐
forgása alatt három talál‐
kozót játszottunk – sőt az
utolsó kettőt szombaton, il‐
letve vasárnap –, aztán mi‐
után a csoportból kikerül‐
tünk, a mérkőzések után
volt egy szabadnapunk is. 

– Milyen eredményeket
értetek el a hat összecsapá-
son?

– Döntetlennel kezdtünk,
hiszen Észak–Ciprussal 1–
1‐et játszottunk, majd Ab‐
háziát (grúz népcsoport)
2–0‐ra, Tibetet 5–1‐re ver‐
tük. A csoportból tovább‐
jutva előbb Kaskádiát (ame‐
rikai‐kanadai népcsoport)
3–1‐re, aztán Székelyföldet
4–2‐re győztük le, majd a
döntőben 0–0‐s rendes já‐
tékidőt követően tizenegye‐
sekkel 3–2‐re diadalmas‐
kodtunk Észak‐Ciprus ellen,
így lettünk világbajnokok.
Megjegyzem, hogy jó tár‐
saságba cseppentem, ügyes
futballistákkal játszottam
együtt, akik a pályán bizo‐
nyítottak, viszont sajnálom,
hogy Székelyföld csak a ne‐
gyedik helyen végzett, és
éppen mi búcsúztattuk el. 

Csapattársai ezúttal 
ellenfelei voltak

– Minden mérkőzésen jól
teljesítettél, sőt, Székelyföld

ellen is parádésan védtél,
még csapattársad, Fülöp Ist-
ván büntetőjét is hárítottad.
Tudtad, hogy Isti oda lövi?

– Tudtam – de nem voltam
benne biztos, hogy milyen ma‐
gasságban –, hiszen a bajnok‐
ságban is a legtöbb büntetőt
abba az irányba rúgta, így si‐
került kivédenem. Amikor a
labda lepattant a kezemről,
gondoltam, hogy a hálóba lan‐
dol, de a laszti a felső kapufáról
pattant ki.

– Sok egykori, ismert,
vagy jelenlegi csapattársad
ellen játszottatok az elődön-
tőben. Említs meg néhány
nevet...

– Ellenfelem volt Nagy
Barna kapus – aki Zágonban
volt csapattársam ‐, Mitra
Szilárd – vele Zágonban és
Sepsiszentgyörgyön is
együtt játszottunk – , to‐
vábbá Fülöp István, aki csa‐
pattársam a Sepsi OSK szí‐
neiben, de mellettük szinte
az összes játékost ismertem. 

– A kárpátaljai csapatban
kevés volt az ismertebb já-
tékos, mégis mi volt a titka
a ti vb-címeteknek?

– Nem igazán ismertük
egymást, sőt csak két közös
edzéssel egybekötött takti‐
kai értekezletet tartottunk
a világbajnokság előtt a ho‐
telben. Az edző, Sándor Ist‐
ván játékfilozófiája az, hogy
mindig szervezettek le‐
gyünk a pályán, ezt minden
mérkőzés előtt elmondta,
sőt pszichológiailag is jól
felkészített minket. Az első
találkozó első 15 perce volt
nehéz, utána láttuk, hogy
mindenikünk mire képes,
és hol, a pálya melyik részén
teljesít jobban, aztán bein‐
dult a játék. 

Önbizalmat nyert, 
de tapasztalatszerzés 
is cél volt

– Sok gratulációt kaptál
a vébé megnyerése után?

– Igen, egykori‐jelenlegi
csapattársaimtól, barátok‐
tól, ismerősöktől, családta‐
goktól jöttek a gratulációk,
ami nagyon jól esett, hiszen
egy nem hivatalos labdarú‐

gó vébén vettem részt, ahol
Kárpátalja együttesével vi‐
lágbajnokok lettünk. 

– Mit jelent ez a világbaj-
noki cím számodra?

– Sokat, de főleg tapasz‐
talatszerzést, hiszen alkal‐
mam volt végig játszani.
Köztudott, az élvonalbeli
bajnokság tavaszi idényében
nem kaptam sok játéklehe‐
tőséget a Sepsi OSK együt‐
tesében, de újra önbizal‐
mam lett, habár nyugodt
voltam, jól is ment a védés.
Így a torna hasznos volt
számomra minden szem‐
pontból. 

–  A Sepsi OSK színeiben
miért kaptál kevés játékle-
hetőséget?

– Amikor feljutottunk az
élvonalba, zsinórban nyolc
találkozón voltam kezdő,
utána két meccsen nem ját‐
szottam, aztán még két ösz‐
szecsapáson voltam kezdő,
majd Râmniceanu és Nic‐
zuly védett a bajnokság vé‐
géig, én meg vártam a le‐
hetőséget, hogy újra bizo‐
nyítsak. Nem mondhatok
semmi rosszat Rolandról,
jól teljesített. Én úgy érez‐
tem, hogy Râmniceanu után
engem illetett volna a já‐
téklehetőség, de ez így tör‐
tént. Rolival jó a viszonyom,
akár a stáb minden tagjával,
és az edző dönti el, hogy ki
legyen kezdő. Mielőtt a sep‐
siszentgyörgyiekhez igazol‐
tam volna, csak hat mérkő‐
zést játszottam a másod‐
osztályban, de végig végez‐
tem a dolgom, elszántan,
odaadóan edztem, és türel‐
mesen kivártam, hogy kez‐
dőjátékos legyek. Nehéz a
pálya széléről nézni a tár‐
sakat, nagyon beleélem ma‐
gam a játékba. 

– Milyen a viszonyod Fülöp
Istvánnal, a Sepsi OSK Maros
megyei, sáromberki illető-
ségű játékosával?

– Istivel kiváló baráti vi‐
szonyban vagyunk, gyakran
családostól is szoktunk ta‐
lálkozni. Szeretjük nagyon
a gyermekeiket, Milánt és
Márkot, jól telik az idő a
társaságukban. Szeretném,

ha Fülöp István tovább ma‐
radna a sepsiszentgyörgyi
csapatnál, ahol a 2017–
2018‐as idényben jó játé‐
kával, ugyanakkor fontos
góljaival segítette az alaku‐
latot a célkitűzés érdekében.
Főleg az utolsó 4‐5 mérkő‐
zésen jól futballozott, hasz‐
nos láncszeme volt az együt‐
tesnek.

– Teljesítettétek a vezető-
ség által kitűzött célt, azaz
bennmaradtatok az 1. ligá-
ban, de sokat köszönhettek
a háromszéki közönségnek
is...

– Valóban! Azt a játékosok
érzik a legjobban, amikor
4000–4500 ember szurkol
nekik, fantasztikus a han‐
gulat. Kevés csapatnak van
Romániában ennyire oda‐
adó és elszánt, ugyanakkor
barátságos szurkolótábora,
mint a Sepsi OSK‐nak! 

Marosvásárhelyhez 
kötik a szálak

– 2013–2016-között Ma-
rosvásárhelyen játszottál.
Hogyan emlékszel vissza az
itt eltöltött évekre?

– Marosvásárhelyen egy
jó kapus, Stăncioiu árnyé‐
kában voltam Botoșérrel,
így nehéz volt kezdő lenni.
Igaz, az edzők is sokat cse‐
rélődtek, más volt a politi‐
kája az ASA‐nak, mint pél‐
dául a Sepsi OSK‐nak. Ör‐
vendek, hogy tapasztalt csa‐
pattársaim voltak az ASA‐
nál, akiktől sokat tanultam
és fejlődtem mellettük.

De szívesen emlékszem

vissza az itt eltöltött idő‐
szakra, amely eddigi labda‐
rúgói pályafutásom egy ré‐
sze volt, sok tapasztalatra
tettem szert, és főleg jól
éreztem magam itt, Vásár‐
helyen. 

– Egykori csapatod, az
ASA csődbe jutott. Erről mi
a véleményed?

– Sajnálom, hogy már
nem létezik az ASA! Egy
ilyen hagyományokkal ren‐
delkező együttesnek nem
kellett volna eltűnnie a hazai
labdarúgás színpadáról, ezt
a szurkolók, a marosvásár‐
helyiek nem érdemlik meg!
Ha arra gondolok, hogy Szu‐
per‐kupagyőztesek voltunk,
és sok kiváló játékossal ját‐
szottam itt együtt, akkor
szomorú vagyok!

– Köztudott, kezdődik az
Oroszországban sorra kerülő
labdarúgó világbajnokság.
Melyik együttesnek szur-
kolsz?

– Spanyolországnak druk‐
kolok, de ahogy tehetem,
próbálok minél több talál‐
kozót megnézni, és főleg a
kapusok teljesítményét is
figyelni fogom. Amúgy Real
Madrid és Manchester Uni‐
ted drukker vagyok, De Gea
a kedvencem, ő tetszik a
legjobban, mindamellett,
hogy szívesen figyelem Ob‐
lak, K. Navas vagy Neuer
teljesítményét is. 

– Hogyan látod a jövődet
a labdarúgás terén?

–Egyelőre négyéves szer‐
ződés köt a Sepsi OSK‐hoz.

Az ASA volt kapusa, Fejér Béla ConIFA világbajnok!  
Az élvonalbeli Sepsi OSK labdarúgócsapatának 23 éves zabolai illetőségű kapusa, Fejér
Béla Csongor Kárpátalja együttesével világbajnok lett a nemrég Londonban megrendezett
ConIFA labdarúgó-világbajnokságon, melyen olyan nemzetek, kisebbségek, hontalan
népek vagy éppen a világ által el nem ismert államok játszanak egymás ellen, akiknek
tagfelvételi kérelmét a FIFA elutasította. Mint ismeretes, Fejér 2014. január–2016. június
között a marosvásárhelyi ASA együttesében játszott, sőt tagja volt a klub története egyetlen
kupagyőzelmének, a 2015-ös Szuper-kupadiadalnak is. A rendkívül csendes, szerény,
biztos kezű háromszéki futballkapussal a vébé után Marosvásárhely főterén találkoztam,
ahol egy kávé mellett a vb-győzelemről, ugyanakkor eddigi sportpályafutásáról mesélt.

A világbajnoki címért járó kupával 
és a dresszen csapattársai alaírásaival
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Tényleg szép ez az altató, Bélus! De most fújnál egy riadót is?

Remélem, hogy minél ha‐
marabb újra játéklehetősé‐
gem lesz, amivel élni sze‐
retnék. Ha nem, és persze
nem tudok majd közös ne‐
vezőre jutni a klubbal, az
sincs kizárva, hogy máshová
szerződök. Idővel külföldön
is elképzelem a jövőmet

mint labdarúgó, hiszen szin‐
te minden élvonalbeli játé‐
kosnak az egyik titkos álma
az, hogy fennebb kerüljön,
azaz külföldi bajnokságban
is kipróbálja magát. 

Czimbalmos Ferenc Attila
Fotók: Fejér Béla Csongor

Fejér Béla 
élettársa 
Maros megyei 
illetőségű

A 184 centi magas há‐
romszéki hálóőr, Fejér
Béla már négy éve egy
Maros megyei illetőségű,
koronkai lánynak, Kiss
Ágota Noéminek udva‐
rol, akinek édesapja is
labdarúgó volt. Kiss Jó‐
zsef csatárként játszott
a hetvenes és nyolcvanas
években ikertestvérével,
a hátvéd Kiss Dezsővel.
Pályafutásuk legszebb
időszakát az egykori
Elektromarosnál élték
meg, mely alakulattal
1987‐ben felkerültek a
C‐osztályból a B‐osztály‐
ba, majd az akkori C‐osz‐
tályos szovátai Medve‐
tó, a Băicoi‐i Petrolul és
a sóváradi Győzelem szí‐
neiben is játszottak. 

Érdekességként em‐
líthető, hogy Fejér Béla
édesapja is labdarúgó
kapus, a kovásznai me‐
gyei bajnokságban sze‐
repelt, és neki köszön‐
hetően lett fia is hálóőr,
ezzel együtt a labdarúgás
szerelmese.

A Sándor-testvérek 
Kárpátalja legjobbjai

A Sepsi OSK szakmai igazgatójának, Sándor Istvánnak
mindkét fia játszott a ConIFA labdarúgó‐világbajnok‐
ságon Kárpátalja együttesében: nagyobbik fia, Sándor
György a csapat legismertebb játékosa, hiszen nyolc‐
szoros magyar válogatott, magyar bajnok középpályás,
többek közt az Újpest FC, a Rába ETO FC, a Videoton
FC, továbbá a bolgár Liteksz Lovecs, a szaúd‐arábiai
Al Ittihad és az ausztrál Perth Glory FC együtteseiben
is játszott, jelenleg a Csákvári TK‐t erősíti. Sándor ki‐
sebbik fia, István focizott többek közt a BKV Előre,
Tatabánya, Budaörs, Cegléd, Balmazújváros alakulatainál
is, jelenleg az FC Ajkát erősíti. Ők a Kárpátalja legis‐
mertebb futballistái. 
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Marosvásárhelyre érkeznek 
a legjobb autóversenyzők

A Super Rally Marosvásárhely Kupán
a nemzetközi és a belföldi bajnokság
legjobb autóversenyzői állnak rajthoz.
A város főterén kialakított pályán több
ezer lóerő dübörög majd, a trófeát
pedig a leggyorsabb pilóta viheti haza.

A Super Rally és a Time Attack or‐
szágos bajnokság első fordulója ke‐
retében több mint 30 pilóta áll rajthoz,
drift‐, rally‐, ügyességi és gyorsulási
pályaversenyzők. A legjobb időered‐
ményért több száz lóerős autók száll‐
nak harcba. Az 1,8 kilométer hosszú
utcai pályán három Ferrari is szóra‐
koztatja az érdeklődőket, az egyik kor‐
mánya mögött az ismert Mihai Leu ül
majd, továbbá olyan szuperautókat
lehet megcsodálni, mint a Porsche
997 GT 3, a Ferrari 458 vagy az együ‐
léses Osek és Tatuus. 

A kétnapos rendezvény pénteken,
június 22‐én kezdődik, amikor a ma‐

rosvásárhelyi Várban ünnepélyes ke‐
retek között bemutatkoznak a csapa‐
tok, a verseny pedig szombaton, június
23‐án kerül sor.

A Super Rally Marosvásárhely a Su‐
per Rally országos bajnokság első for‐
dulója, amely a Time Attack országos
bajnokság részét képezi. Az esemény
szervezője az AMC Racing Sportklub
Egyesület, a Román Autósport Szö‐
vetség (FRAS) égisze alatt, együttmű‐
ködésben a Marosvásárhelyi Polgár‐
mesteri Hivatallal.

A köz-, bel- 
és külkapcsolati osztály

Com.nr. 224

Fél lábbal a 
C-osztályban az MSE

Mintegy 2000 néző jelenlétében, jó játékot produkálva,
kétgólos előnyre tett szert a Marosvásárhelyi MSE a
gyengébb képességű Resinári Păltiniş, Szeben megye
bajnoka elleni osztályozó első mérkőzésén a Sziget
utcában a 3. ligába jutásért. A vásárhelyei csapat nem
kapott gólt hazai pályán, azonban sok, tiszta gólhelyzetet
hagytak ki Fehér Csaba tanítványai. 

Osztályozó a labdarúgó 3. ligába jutásért, első mérkőzés:
Marosvásárhelyi MSE – Resinári Păltiniş 2‐0 (2‐0)

Gólszerzők: Moldován (28.), German (30.).
Az MSE színeiben a következő játékosok léptek pá‐

lyára: Kristály – Mihály, Brai, Silaghi, Török, Ungur
(90+3. Bucur), German (67. Totó), Moldován Tamás,
Tamás Attila (83. Tamás Róbert), Dudás (80. Velichea),
Ruja. 

Resináron a visszavágót június 23‐án, szombaton
játsszák, 17.30 órai kezdettel.

C.F.A.
Fotó: MSE Facebook

Kávészünet egy kis alvással egybekötve
– a kutatók szerint ettől újjászületünk

Hogy ezt megértsük, nagy
vonalakban érdemes átlát‐
nunk a koffein, vagyis az
1,3,7‐trimetil‐xantin nevű
alkaloid működését. Mikor
a koffein bekerül a vérára‐
munkba, hamar eljut az
agyunkba, ahol megkezdi
az úgynevezett adenozin ne‐
urotranszmitterek gátlását.
A koffeinmolekulák elfog‐
lalják az adenozin molekulák
helyét, és tulajdonképpen
ezzel fejti ki a koffein a ha‐
tását, hiszen az adenozin
fontos szerepet játszik az
alvás folyamatában, álmosító
hatása van. Az adenozin éb‐
renléti állapotunkban foko‐
zatosan termelődik, és es‐
tére olyan magas szintet ér
el a szervezetünkben, hogy
kiváltja az álmosság érze‐
tét.

Csakhogy a koffein nem
tudja az összes adenozin
helyét elfoglalni, és itt jön
képbe a néhány perces szu‐
nyóka – írja a Vox. Az alvás
időszaka alatt ugyanis csök‐
ken az addig felgyülemlett
adenozin termelődése az
agyunkban, tehát az alvás

természetes módon kitaka‐
rítja az adenozint. Azaz, ha
megiszunk egy tényleg rö‐
vid, 15‐20 perces szundítás
előtt egy csésze kávét, akkor
nemcsak a koffein, de a szer‐
vezetünk természetes mó‐
don is szembeszáll az ál‐
mosító neurotranszmitte‐
rekkel. Így lesz ez egy dupla
támadás a fáradtság ellen.
Fontos észben tartani azon‐
ban azt is, hogy 20 percnél
többet nem szabad aludni,
mert mélyalvásba kerülhe‐
tünk, amiből aztán nehe‐
zebben ébreszthető fel a
szervezetünk.

Bizonyíthatóan 
működik a 
kávészünetes 
szendergés

Hogy a kávészünetes szu‐
nyóka pontosan hogy hat
az agyra, azt kutatók még
nem vizsgálták meg, de
mind a koffein, mind az alvás
és az adenozin hatását már
külön‐külön vizsgálták. Azt
is több kutatás során meg‐
nézték már, hogy a kávé‐

szünettel egybekötött szu‐
nyóka javította a tesztala‐
nyok teljesítőképességét.

Egy brit kutatás szerint
egy 15 perces alvással egy‐
bekötött kávészünet után a
szimulátoros vezetési tesz‐
ten jobban teljesítettek az
emberek, mint azok az ala‐
nyok, akik vagy csak kávét
ittak vagy csak aludtak egy
keveset a feladat előtt. Japán
kutatók is hasonló megál‐
lapításokra jutottak, amikor
a memóriatesztek résztvevői
közül azok produkálták a
legjobb eredményeket, akik
a "szieszta" idején kávét is
ittak és szundítottak is egyet.

Egy harmadik kutatás so‐
rán pedig 24 fiatal férfit ve‐
tettek alá egy kognitív teszt‐
nek, miután a férfiak 24
órán át nem aludhattak mé‐
lyen, csak rövid időkre le‐
hetett elszenderedniük.
Azok a résztvevők, akik ká‐
vét is ittak a rövid alvások
előtt, több pontot értek el,
mint azok, akiknek a szer‐
vezetébe az alvások előtt
nem jutott koffein.

forrás: hvg.hu

Ha van 15-20 percünk napközben arra, hogy feltöltődjünk, akkor a kutatók azt
javasolják: előbb igyunk meg egy kávét, majd dőljünk le egy rövid szunyára. 


