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Bíró Sándor 
Bravúrosan teljesít az (örmény gyökerű)

udvarhelyi sakkozó 
A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub
(edző Balázs István) tehetséges sakko-
zója,a14.évétnovember11-énünneplő
Nagy-Elek Tamásszenzációsbravúrthaj-
tottvégreazelmúlthetekben.
Huszonnégynapalatthárom,klasszikus

játékidővel rendezett versenyen játszott,
421 Élő-pontot nyert, és mindhárom
tornán kategóriadíjas lett. Tamás siker-
sorozataaugusztus17-én,acsíkszeredai
versennyel kezdődött, ahol a főcsoport-
banaz1800Élő-pontalattiaknálvégzett
azélen,és120pontotnyert.

( h t t p s : / / s z e k e l y h o n . r o / s p o r t /
bravurosan-teljesit-az-udvarhelyi-
sakkozo,2018.szeptember25.)

Nagy-ElekTamásfelmenőiközöttvan
Nagy Józsefné Tolbej Letzia rom. kath. 
(nemes),aki1840-ben,Szentandráshavá-
nak2.napjánszülteKatalinnevűlányát,
akitSzilágysomlyónaznapmegiskeresz-
telt Máté Pál somlyói káplán. Kereszt-
anyja Besenczki Rebeka (szinténörmény
gyökerű),Farkas Domokos neje.

(Kiegészítések: Bálintné Kovács Júlia)

Korondon az 5. fordulóban Nagy-Elek Tamás (balra)
Antal Hunor Zoltánt győzte le

Fotó: Biró Sándor 

Meghalt Charles Aznavour
francia sanzonénekes

Meghalt Charles Aznavour,afranciasan-
zonlegnagyobbjainakegyike,94évesvolt.
Azörményszármazásúfranciaénekes,

dalszerző,filmszínészemlékét többmint
1400 saját szerzeménye és hatvannál is
többfilmőrzi.
Méltatóiúgyfogalmaznak,hogyAznavour

maga volt Franciaország – a legjobb érte-
lemben vett nemzet-
köziség,ugyanakkora
köztársaságialapérté-
kekkövete,miközben
asárm,a romantika,
az északi ország-
részzárkózottságaés
adéliextravaganciá-
jaismegvoltbenne.
Párizsban élő ör-

ményművészekgyer-
mekeként látta meg  
anapvilágot1924-ben
(Shahnour Varinag 
Aznavourian). Apja 
énekes, anyja színésznővolt, de ebből rit-
kántudtakmegélni.Aznavourapjagyakran
vállalt munkát éttermekben. Charles első
szerepléseiscsaládiprodukcióvolt:apjaés
Aida nővére énekeltek, ő pedig táncolt –
örménytáncokatadottelő.
Karrierje9évesen,egygyerekszínházban

indult, akkor vette fel azAznavour nevet.
AkkoribanCharles Trenetvoltazideálja.
EdithPiaffedeztefelaII.világháború

vége után, amikor Aznavour kabarék-
banénekelt–atöbbiközöttPiafdalaitis

–barátja,azongoristaPierre Roche kísé-
retével. Edith Piafmindkettejüketmagá-
valvitteamerikai,majdkanadaiturnéjára
–Aznavour több – később slágerré vált
– dalt is írt neki ebben az időben. Ettől
kezdve pályája megállíthatatlanul ívelt 
acsúcsfelé,ahonnantöbbmintfélévszá-
zad után sem tudta letaszítani semmi és

senki.Az utolsó he-
tekig aktív közéleti
szerepet játszott, még 
azévtizedközepénis
adottkoncerteket.
Háromszor nősült,
hat gyermeke szü-
letett. Katia lánya
vokalistaként évek
óta együtt lép fel
vele. Legkisebb fia,
Nicolas,mindennapi
társa lett öregségé-
ben. Meggyőződé-
séért mindig síkra

szállt,apolitikaiéletbenisállástfoglalt,
haszükségesnektartotta.Az1970-esévek
közepén Giscard d'Estaing mellett kam-
pányolt.Azezredfordulóutánnemsokkal
Jacques Chirac,amásodikévtizedelején
Nicolas Sárközi mellett tette le voksát.
MiutánFranciaországtiszteletbelikon-

zulja lett Örményországban, elfogadta
családjahazájánakmegbizatásátis–2009
februárjától Örményország svájci nagy-
követe lett.

MegjelentEURONEWShonlapon

szomorú szívvel tudatjuk, hogy a közösségünk tagja, Zakróczi Béla
villamosmérnök 95 éves korában 2018. október 9-én csendesen elhunyt.


