
2018.  NOVEMBER 23–25. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP1 6 P U L Z U S #vélemények  #hírek

A nagy nyári kánikulában gyakran van úgy, hogy az emberfia legurít a 
torkán néhány közismert üdítőitalt, jómagam ezt a műveletet gyakran sörrel 
gyakorolom. Így történt ez akkor is, amikor éppen egy (több) T... sör volt az 

“áldozat”. Mint tapasztalatból tudjuk, az alkoholos italnak nem csak frissítő 
hatása, de sokunknál stimulatív jellege is lehet, azaz mindjárt okosabbak 
vagyunk. Így történt ez velem is, mikor elkezdtem nézni a csomagolást, és 
döbbentem tapasztaltam, hogy én lényegében egy 300 éves román sört 
ittam. Ez büszkeséggel töltött el, ugyanakkor gyanút keltett bennem az a 
tény, hogy emlékezetem szerint ezelőtt 300 évvel se hasonló nemzet, se ha-
sonló ország nem létezett, pedig a címkén világosan írja, hogy 1718-2018, 
és még eredeti is (original). Én tudom, hogy a román nép kartográfiában 
verhetetlen, láttam ugyanis a Trianonban előterjesztett térképekből egy 
párat, ahol még olyan ősi román városok voltak feltüntetve mint Debretin 
vagy Seghedin, amelyek az ősiség jogán Romániát illették volna meg, de 
hát a történelem tele van igazságtalanságokkal. Aztán még jobban visszal-
apozva a történelemben, azt tapasztaltam, hogy abban az időben még 
a fejedelemségek is különálló régiók voltak, – Havasalföld és Moldva –, 
és valószínű, hogy a nagy román óhajok még ősi álmukat aludták, hiszen 
még Micu-Kleinék is csak 1791-ben jelentették meg a Supplex Libellus Va-
lachorumot, amelyben útra indították a minden alap nélküli dáko-román 
elméletet, és az ősiség jogán követelni kezdték az oláh nép elismerését, 
mint nemzetet, Erdélyben. Aztán az a történelmi tény, hogy Temesvár ab-
ban időben még Magyarország szerves része volt, tehát egy nem létező 
nemzet és nem létező állam alapított sörgyárat Temesváron abban az idő-
ben. Igaz, hogy ma már néhány helyen úgy mutatják be a székelykapu-
kat is, mint a román kultúra kimagasló megvalósításai, a kürtős kalácsot 
pedig mint a román gasztronómia csodálatos ínyencségét, így azt hiszem, 
még Stanislaw Lemnek is lenne mit tanulnia a sci-fi világ bemutatásához. 
A valóság ezzel szemben az, hogy Temesváron valóban 1718-ban Savoyai 
Jenő herceg, a török uralom alóli felszabadító csapat főparancsnoka volt a 
sörfőzde kezdeményezője. Tette ezt elsősorban az itt állomásozó osztrák 
csapatok szükségleteiért, valamint kiegészíteni és pótolni a város kevés 
és rossz minőségű ivóvizét. Természetesen a kezdeti vállalkozás kibonta-
kozott, és 1874-ben a sörgyárat megvásárolta a Temesvári Takarékpénztár, 
majd 1884-ben létrejön a Bánság első részvénytársasága, amely a vállala-
tot “Gyártelep sörfőzde részvénytársaság Temesvárott” cégnév alatt ve-
zette. Miután 1890-ben a létesítmény leégett, az újjáépítés során a gyárat 
az akkori idők legigényesebb szabványai szerinti modern technológiával 
látták el, és így Európa egyik legkorszerűbb sörgyártó üzemévé vált. Nevét 
később Temesvári polgári sörfőzde Rt.-re változtatták, és az országban 
(nem Romániában) több helyen telephelyeket nyitottak, így Budapesten, 
Szegeden stb., de elárasztották egész Európát, sőt még Brazíliába is jutott 
az exportból. Termékükből választékos készlet állt a vevő rendelkezésére, 
így pl. a “Dupla-korona sör” vagy a “Corvin sör”, és évente 55 000 hektoliter 
sört gyártottak. Na, és ekkor következett Trianon, és valaki ingyen hozzáju-
tott a gyárhoz, a dolga már csak az átfestés és a történelemhamisítás volt. 
Tudom, hogy nagy szüksége van Romániának a történelemre, mert bizony 
abból kevés van hiteles – emlékeim szerint egyszer már 2050 éves is volt –, 
de néha nem ártana bár nyomokban fellelni a fair - play (ha ismerős a kife-
jezés?) fogalmát, mert nemcsak az öndicséret erkölcsös, hanem néha az el-
lenfél megbecsülése is. Ahogy Daniel Kalder írja. “A hivatalos fényképekről 
kiretusálni, a családi albumokban a tisztogatások során kirostált rokonok 
arcát tintával átmázolni könnyű, de kitörölni ezeket a nem létező lényeket 
az emlékezetből, valami egészen más. Ki mondja meg, hogy biztonságos 
magányban, lehunyt szemhéj mögött a múltnak melyik változatát őrzik meg 
az emberek?” Bizony! Tisztelettel 
Bilibók Károly

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tõ nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz 
fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon szá ma it nem je gyez zük.

Az olvasó véleménye

Ma nappal
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IdőjárásValutaváltó

  Euró       4,6553
 Dollár      4,0773
 100 forint 1,4481

Tánc Kós Károly 
emlékére
Az Udvarhely Néptáncműhely 
Kiáltó szó című táncelőadását 
láthatja vasárnap 18.30-tól a 
gyergyószárhegyi közönség. A 
kultúrház nagytermében sorra 
kerülő eseményről így írnak a 
szervezők: A hagyományos népi 
kultúrában a táncház a spontán 
tánckedvet szolgáló, kötetlen 
formájú közösségi táncalkalmat 
jelentette, s mint ilyen, a kulturá-
lis összetevőkön túl a falusi ifjú-
ság önszerveződésének egyik 
megnyilvánulása volt. (…). A 20. 
század második felére a tradi-
cionális magyar népi táncélet is 
Erdély-szerte felbomlott, meg-
szűnt. Helyét a tudatos hagyo-
mányőrzés, a városi táncházak 
revival mozgalma, s az ezekre 
épülő színpadi néptáncművé-
szet vette át. Mindez nemcsak 
a népi tánc- és zenekultúrának 
különböző szintű és fokozatú 
művelését jelenti, hanem annak 
a közösségi önszerveződésnek 
is valamelyes átvételét, amelyik 
ezt a kultúrát évszázadokon 
keresztül jellemezte. És nekünk 
elsősorban ez a feladatunk, ezen 
közösségeknek a fenntartása, 
éltetése és támogatása, mert 
Kós Károlyt idézve: „Dolgoznunk 
kell, ha élni akarunk és akarunk 
élni, tehát dolgozni fogunk.”

Jazzkívánságműsor 
Remetén
A Sárik Péter Trió műsora, a 
Jazz kívánságműsor, nagy si-
kernek örvend mindenhol, ahol 
zeneszerető közönséget talál. M 
este elérnek Gyergyóremetére 
is. A Balás Gábor Művelődési 
Házban 19 órától kezdődő 
koncerten elsősorban a Jazzkí-
vánságműsor lemezen kiadott 
15 magyar dala szólal meg, 
mindegyik más időszakból és 
más stílusból. A közös bennük, 
hogy ebben a formában még so-
ha sehol nem voltak hallhatók. 
A csapat az elmúlt évtizedek 
legnagyobb hazai slágereiből 
válogatott és dolgozta át a saját 
stílusára. A Trióhoz most Falusi 
Mariann csatlakozott, akit 
minden stílusban otthonosan 
mozog, énekelt már klasszikus 
zenét, jazzt, musicalt, és termé-
szetesen popzenét is. Mariann 
és a Trió az elmúlt évtizedben 
számtalan közös műsort hozott 
létre, ezek megkoronázása a 
mostani: szabad csapongás mű-
fajok és stílusok között olyan 
dalok segítségével, amiket tele 
torokból énekel a közönség, mi-
közben valójában jazzt hallgat 
vagy akár táncol rá! Az együttes 
koncertjeinek hangulata 
sokszor inkább pop vagy rock 
koncerthez hasonlatos, még 
akkor is, ha a Zeneakadémián 
vagy a legkomolyabb koncert-
termekben játszanak. A zenekar 
közvetlenségével, energiájával 
sok új rajongót hoz a jazznek.

• RÖVIDEN

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk  a hiányzó számokat, hogy mind a 9 
sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 
kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

Sudoku

Viccek

– Halló, rendőrség? Az állatkertből 
beszélek. A rinocérosz bika már 
megint kiszökött.
– Máris indulunk. Ugye ez az az 
állat, aki azt hiszi magáról, hogy ő 
egy autó, és szépen araszol a többi 
járművel a csúcsforgalomban?
– Igen, de most baj lesz, mert 
szaporodási időszak van.

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro
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6  15  45  32  41  16
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20  15  18  7  28  23
2  6  8  7  4  1  5

Lottó

Noroc Plus

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÉJNEK IDEJÉN
... oda vagyok kötve egy székhez.

ÉJFÉL!

RÉG ÉLT
ELŐD

LÁTÁSMÓD

KEREK
SZÁM

ERREFELE!

... POETICA

A TETEJÉRE
JEGYZETEL

LUX.,
SVÉD,

VATIKÁNI

ITTRIUM,
RÁDIUM

FARKAS-
VEZÉR
OROSZ
FOLYÓ

ASZTAL-
KENDŐ

KIS-
KERESKEDŐ

E NAP

FÉL VOLT!

MAGAD

VOLT

HISZÉKENY

ALÁ

FORGATÓ

EGYE!

A

UNIÓ

MARÓ
ANYAG

HAMIS

NEM VÁLIK
VIZZÉ!

TESLA

A TÉR
KÖZEPE!

FÉRFINÉV

ERIKA
BECÉZVE

CSODÁLKOZIK

POÉN

A tanító a generálisokról tart előadást, aztán 
megkérdi:
– Na, gyerekek, ki tud mondani egy nagy 
német generálist?
– General Hindenburg – feleli az egyik.
– Jó. Hát, franciát, ki tud?
– General Foch.
– Helyes. Angolt?
– General Haig.
– Hát, amerikait?
– Csak Móricka emeli fel az ujját.
– Halljuk, Móricka!
– ... (poén a rejtvényben)

Ki tudja?




