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Saját emojit kérnek 
a rozé bornak
Saját emojit kér a rozénak az 
észak-olaszországi rozé bor ké-
szítőinek egyesülete az amerikai 
Unicode konzorciumtól. Az egy-
séges internetes írásrendszerek 
szabványát a kaliforniai Unicode 
gondozza – közölte az MTI. „Ha 
barátainkkal a WhatsAppon, az 
Instagramon vagy a Facebookon 
borokról írunk egymásnak, ak-
kor használhatjuk a vörösboros 
kehely, a két koccintó pezsgőspo-
hár vagy a pezsgősüveg emojiját, 
viszont teljesen hiányzik a rozét 
képviselő ikon” – idézte Franco 
Cristoforettit, a Chiaretto és a 
Bardolino konzorcium elnökét 
a WineNews.it olasz borszak-
lap. Cristoforetti szerint a rozé 
évtizedeken át háttérbe szorult 
és a hátrányt még most is szen-
vedi, noha néhány éve az egész 
világon óriásira nőtt a kereslet 
iránta. Az olasz borászok kérésé-
re a veronai Paffi   stúdió készí-
tette elé a Pink Wine elnevezésű 
emojit, amely két, rozéval töltött, 
koccintó borospoharat ábrázol, 
felettük egy szintén rózsaszín 
szív. A kérést aláírásgyűjtéssel 
is meg akarják támogatni, a 
kampány június 21-én, az olasz 
rozé nemzeti napján indul, maga 
Cristoforetti lesz az első aláíró.

Megnyitottak 
az európai „csillagkapuk”
Két európai országban, Len-
gyelországban és Litvániában 
kezdték meg azoknak a Csil-
lagkapu-szerű eszközöknek a 
használatát, amelyekkel valós 
időben kommunikálhatnak az 
egymástól több száz kilométerre 
élő emberek – írta Hvg.hu a The 
Verge beszámolójára hivatkoz-
va. A szerkezetek egy-egy óriási 
kijelzővel rendelkeznek, így 
mindkét ország lakói láthatják 
egymást. A fejlesztés ehhez 
nagy sebességű internetkap-
csolatot, illetve videókamerát 
használ. A kapuk nagy előnye, 
hogy az oda ellátogatók úgy 
integethetnek a másik oldalon 
állóknak, mintha csak pár lépés 
választaná el őket. A Go Vilnius 
fejéből kipattant ötletet nem 
titkoltan a népszerű sci-fi so-
rozat, a Csillagkapu ihlette, de 
a járvány is hatással volt rá: a 
találkozások így biztonságosak, 
hiszen a két oldalon állók nem 
érintkeznek.

Newton-jegyzetekre lehet 
licitálni a Christie’s aukcióján
Isaac Newton jegyzeteire lehet 
licitálni a Christie’s londoni 
árverésén júliusban. A kézí-
rásos jegyzetek a tudósnak a 
matematika alapjait lefektető 
Principia című munkájához 
fűzött javításait tartalmazzák. A 
Christie’s tegnap közzétett becs-
lése szerint 600–900 ezer font 
közötti áron kelhet el. Newton 
1687-ben adta ki Philosophiae 
naturalis principia mathe-
matica (A természetfilozófia 
matematika alapjai), röviden 
csak Principia néven emlegetett 
főművét, amelyben lefektette a 
tömegvonzás elméletét és leírta 
a mozgástörvényeket.

ONLINE PLATFORMON GYŰJTIK ÖSSZE AZ ELFELEJTETT SZATMÁR MEGYEI LEGENDÁKAT ÉS MONDÁKAT

Partiumi múltidézés kattintásra

Felelevenített történetek. A Szatmár megyei Rózsapallag a legenda szerint a boszorkányok gyülekezőhelye volt

Kulturális történelmi túratér-
képet szeretne többek között 
létrehozni a Folk Alapítvány, 
melyen feltüntetnék a Szat-
már megyei legendákhoz köt-
hető útvonalakat is. Mészáros 
István, a szatmárnémeti 
székhelyű szervezet elnöke a 
régi történetek felkutatásá-
ról, turisztikai vonzerejéről 
beszélt lapunknak.
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F eledésbe merült Szatmár megyei 
legendákat szeretne felkutatni 
és népszerűsíteni a szatmárné-

meti székhelyű Folk Alapítvány. „A 
Partiumban rengeteg monda, legen-
da fellelhető. Földmérő mérnök, illet-
ve vadászként terepmunkáim során 
számtalanszor találkozom a régi he-
lyek történeteivel. Innen jött az ötlet, 
hogy felkutassuk és összegyűjtsük 
az elfelejtett legendákat, valamint 
egy online felületen megjelenítsük, 
hogy a múltat megőrizzük a jövő 
generációjának” – mondta a Króni-
ka érdeklődésére Mészáros István, 
az alapítvány elnöke. Hozzátette, 
emellett szeretnék a régió turizmusát 
kulturális szinten fellendíteni. Kifej-

tette, a szervezet olyan tudásanyagot 
szeretne biztosítani, amelyben meg-
találhatók a történelmi Szatmár vár-
megye és a szomszédos vármegyék 
legendái és mondái. „Kapnikbánya 
és Nagybánya között található Di-
óshalom. Itt több szikla van egymás 
mellett, ami egy helyi legendához 
köthető: amikor Szent Péter a Földön 
járt, megbüntetett egy parasztem-
bert, mert vasárnap a mezőn kaszált, 
és kővé változtatta a szénakazalokat” 
– mutatott rá a geodéziai mérnök.

Mészáros István arról is beszélt, 
hogy a legendák turisztikai szem-
pontból is sikeresek, ugyanis egyre 
többen látogatnak el azokra a he-
lyekre, amelyekhez mondák köt-
hetők. A Szatmár megyei Tamás-
váralja Tilkós panziója mellett az 
1284–1323-as évek között létezett 
egy vár, amiről az ásatásokat kö-
vetően feljegyzések is készültek. 
Napjainkban sokan meglátogatják 
a helyet, ahova már túraútvonalak 
is vezetnek. „Tervezünk egy kultu-
rális történelmi túratérképet, ame-
lyen feltüntetjük a legendákhoz 
köthető útvonalakat is. A történe-
tek hitelességében sokat segítettek 
Borovszky Samu Magyarország 
vármegyéi és városai című köny-
vének egyes leírásai, illetve azok a 
lakosok, akik még ismerik a helyi 
legendákat” – részletezte az ala-

pítvány vezetője. Szerinte fon-
tos, hogy fennmaradjon Erdély 
gazdag történelmi és kulturális 
múltja, így az emberek szellemi 
értékeket is megőrizhetnek.

Az ismeretterjesztő céllal létre-
hozott Myhomesatumare.ro olda-
lon jelenleg tíz Szatmár megyei 
legenda vagy történet található. 
Többek között Bélavára legendája: 
Bujánháza határában található a 
Bélavára nevű hegy. A hagyomány 
azt tartja, hogy ezen állt IV. Béla ki-
rály vára. Az ásatások során kide-
rült, hogy a szó nemes értelmében 
vár itt sohasem állt, de a tatárjárás 
idején elsáncolt, védett hely lehe-
tett. Még a huszadik század ele-
jén is látható volt a hegy fennsík-
ján, hogy földsánc, amely a többi 
résztől elválasztotta. Az ásatások 
során tatárjárás korabeli kardok, 
lándzsa- és nyílhegyek, illetve ér-
dekes alakú pajzsdudorok kerültek 
ki a földből, bizonyítva azt, hogy 
a hegy e részén egykor harc folyt 
– olvasható az online platformon. 
Ugyanitt említik a boszorkányok 
gyülekezőhelyeként a Rózsapalla-
got, vagy a Teterime nevű helyet, 
melyen a tatárok pihentek a mon-
da szerint. A kezdeményezők a ter-
vek szerint bővítik a gyűjteményt, 
és szívesen fogadják a legendákat, 
amelyeket elküldenek nekik.

 » Az alapítvány 
olyan tudásanya-
got szeretne 
biztosítani, 
amelyben meg-
találhatók a tör-
ténelmi Szatmár 
vármegye és a 
szomszédos vár-
megyék legendái 
és mondái.
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Színes programokkal 
lepték meg a gyerekeket 

A nagyváradi Szent László Napok 
szervezői a tegnapi nemzetközi 
gyermeknap alkalmából köszöntöt-
ték a kicsiket és szüleiket. A piros 
léggömbökhöz kedves üzenetet 
csatoltak, amelyet a gyerekek át-
adhattak szüleiknek. A járványügyi 
lazításoknak köszönhetően több 
településen is személyes részvé-
tellel zajló programokon ünnepel-
hettek a kicsik. Marosvásárhelyen 
többek között báb-, illetve me-
sés-táncos előadással, Székelyud-
varhelyen koncerttel és könyvtári 
foglalkozással várták a gyerekek. 
Csíkszeredában kipróbálhatták a 
rendőr-, tűzoltó- és mentőautót, 
Sepsiszentgyörgyön pedig festékbe 
mártott kézlenyomatokat hagy-
hattak a kicsik a Főtéren található 
#SEPSI óriásbetűkön.
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