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– Bár 2017-ben volt egy 
háromállomásos erdélyi 
turnétok, most először lép-
tek fel Székelyudvarhelyen, 
Csíkszeredában és Sep-
siszentgyörgyön. Hogyan 
esett a választás ezekre a 
városokra?

– Igen, tavaly év elején volt egy 
háromállomásos turnénk, ami 
remekül sikerült, de szerettünk 
volna új helyeket is megnézni, és 
szerencsére Székelyudvarhely-
re, Csíkszeredába és Sepsiszent-
györgyre is meghívtak minket 
zenélni.

– A koncerttapasztalatok 
alapján mennyire ismer ti-
teket az itteni közönség?

– A zenekar fiatal kora ellenére 
már játszottunk itt hat-hét alka-
lommal fesztiválokon és klubok-
ban egyaránt. Szerencsére eddig 
mindig szuper pozitív és érdeklő-
dő volt a közönség, minden kon-
certen kifejezetten sokan voltak, 
ezért is szeretünk Erdélyben ját-
szani.

– Milyen repertoárral ké-
szültök a mostani fellépé-
sekre?

– Az első és eddig egyetlen 
nagylemezünk dalai mellett va-
donatúj számokat is játszunk 
a hamarosan megjelenő máso-
dik LP-nkről, sőt lesznek olyan 
dalok, amelyeket először itt 

hallhat a közönség, szóval iz-
galmas lesz.

– A Belau kezdetben szó-
lóprojektként, később duó-
vá bővülve tűnt fel a magyar 
zenei palettán mindössze 
pár éve. Azóta több mint 
száz koncertet adott a leg-
nagyobb magyarországi 
fesztiválokon és klubokban, 
összesen tizenkilenc or-
szágban lépett fel. Minek 
köszönhető a folyamatosan 
növekvő népszerűség?

– Elsősorban a rengeteg mun-
kának, amit belefektettünk eb-
be a két évbe, szeretnénk minden 
téren egyre jobbak és jobbak len-
ni, gondolok itt a dalokra, koncer-
tekre, vagy akár a promócióra. 
Szerencsére úgy tűnik, egyelő-
re tetszik az embereknek, amit 
látnak, hallanak, reméljük, hogy 
egyre többekhez jut el a zenénk.

– Zenétekben az elvágyó-
dás és a reményteli hangulat 
találkozik aktuális elektro-
nikus zenei alapokkal. Mi a 
célotok ezzel az ötvözéssel?

– Szeretnénk, hogy ha vala-
ki meghallgatja a zenéinket vagy 
eljön egy koncertre, akkor kicsit 
kiszakadjon a hétköznapi pörgős 
világból, át tudja gondolni az iga-
zán fontos dolgokat, megpihenjen 
pár percre, és feltöltődjön.

– Legutóbb a világ egyik 
legjelentősebb zeneipa-
ri eseményén, az austini 
SXSW Fesztiválon képvisel-
tétek Magyarországot, áp-
rilisban pedig folytattátok 
európai turnétokat. Milyen 
tapasztalatokkal tértetek 
haza?

– Abszolút jó tapasztalatokkal, 
és rengeteg élménnyel tértünk 
haza, remélem, lesz lehetősé-
günk visszamenni Amerikába is. 
Három koncertet adtunk, és több 
szakmabeli emberrel ismerked-
tünk meg, reméljük, hogy ezt tud-
juk majd kamatoztatni.

– Első lemezetek tavaly je-
lent meg, The Odyssey cím-
mel, mely Fonogram-díjat 
kapott az év elektronikus 
zenei albuma kategóriában. 

A második lemez előrelátha-
tólag ősszel lát napvilágot. 
Milyen dalok képezik majd 
ennek tartalmát, illetve 
közreműködnek-e más elő-
adóművészek is az együttes 
tagjain kívül?

– Eddig egy dal jött ki a lemez-
ről, Redefine címmel, amelyben 
Szécsi Böbe énekel, de hama-
rosan jön az újabb single egy 
osztrák énekesnővel közösen. 
A lemezen előreláthatólag több 
külföldi alkotóval működünk 
együtt, és megpróbáljuk újabb 
tájakra elkalauzolni a hallgató-
inkat.

– Az erdélyi turné után mi-
lyen fellépéseket terveztek 
idénre, hol találkozhat még 
veletek a közönség?

– A legfontosabb talán, hogy be-
kerültünk a Nagyszínpad nevű 
programba, az ottani fellépésünk 
abszolút kiemelt koncert lesz két 
hét múlva Budapesten. A nyáron 
a legnagyobb magyar fesztivá-
lokon, valamint hét-nyolc külföl-
di fesztiválon is játszunk, szinte 
biztos, hogy visszatérünk Erdély-
be is. Ősszel pedig az új lemezzel 
folytatjuk a turnét Európa-szerte.
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Székelyföldi turnén a magyarországi Belau zenekar

„Szeretünk Erdélyben játszani”

Koncert a Budapest Sportarénában

Szívesen lépnek fel 

Erdélyben – nyilatkozta 

lapcsaládunknak Ked-

ves Péter, a magyar-

országi Belau zenekar 

alapító tagja. A modern 

popzenei formáció ezút-

tal vidékünkre is elláto-

gat, a hétvégén Udvar-

helyen, Csíkszeredában 

és Sepsiszentgyörgyön 

koncertezik.

A maláriagyógyszer alapanya-
gának hatékonyabb kivonására 
dolgoztak ki módszert a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem, valamint a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem (MOGYE) magyar kuta-
tói. A Balog Adalbert, a Sapientia 
EMTE professzora és Domokos 
Erzsébet, a MOGYE adjunktusa 
vezetésével végzett kutatás ered-
ményeit a világ egyik legismer-
tebb tudományos folyóiratában, 

a Frontiers in Plant Science-ben 
közölték – számolt be a Sapien-
tia MTI-hez eljuttatott közlemé-
nye. Az összegzés felidézi, hogy 
a malária gyógyítására alkal-
mazott legfontosabb hatóanyag, 
az artemisinin felfedezéséért 
Tu Ju-ju kínai tudós 2015-ben or-
vosi Nobel-díjat kapott. A ma-
rosvásárhelyi  kutatók annak 
lehetőségét vizsgálták, hogy mi-
ként lehetne növelni az egynyári 
ürömből (Artemisia annua) ki-

vonható artemisinin hatóanyag 
mennyiségét.

A Sapientia EMTE maros-
vásárhelyi karán elvégzett kí-
sérletek során – 100 gramm 
növényre számolva – 17 szá-
zalékkal sikerült növelni az 
artemisininmennyiséget, ha a nö-
vények gyökereit a Rhizophagus 
irregularis szimbionta gombával 
kezelték. Azt is kimutatták, hogy 
a szimbiózis a növényeket sokkal 
ellenállóbbakká teszi a száraz-

ságra, ami nagyon fontos felis-
merés, mivel az egynyári üröm 
ipari termesztése olyan trópusi 
és szubtrópusi területeken folyik, 
ahol egyre nagyobb problémát je-
lent a vízhiány.

A közlemény szerint mivel 
jelenleg világszerte 550 millió 
maláriafertőzött ember él, és a 
halálesetek száma évente eléri 
az egymilliót – ennek jelentős 
hányada gyermek –, az egynyá-
ri üröm termelése, valamint a 

belőle kivont hatóanyag mennyi-
ségének növelése nagy kihívást 
jelent a gyógyszergyártóknak. A 
felfedezés nagyban hozzájárul-
hat a malária elleni hatóanyag 
olcsóbb és nagyobb mennyiség-
ben való termeléséhez. A kuta-
tásban a két kutatásvezetőn kívül 
Mara Gyöngyvér, Jakab-Farkas 
László, Bíró-Janka Béla és Albert 
Csilla (Sapientia EMTE), vala-
mint Darkó Béla (MOGYE) is 
részt vett.

Úttörés a maláriagyógyításban

A zenekarról

A Belau zenekar pénteken 22 órától a székelyudvarhelyi Zújgében, 
szomabaton 21 órától a csíkszeredai Grundban, vasárnap 19 órától a 
sepsiszentgyörgyi Szimpla szórakozóhelyen koncertezik. Az együt-
tes elektronikus zenei alapokon nyugvó modern popzenei formáció, 
amelyet Kedves Péter alapított 2015-ben. 2016 novemberében több 
neves hazai énekesnő vendégszereplésével (Antonia Vai, Dallos-
Nyers Boglárka, Myra Monoka, Herrer Sára, Szécsi Böbe) megjelent 
a The Odyssey című bemutatkozó nagylemezük. Az album dalait 
koncertjeiken többnyire egy négyfős felállás szólaltatja meg, Szécsi 
Böbével és Kiss Benjáminnal (Paperdeer) kiegészülve.
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