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

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

Előadás 
a kisteremben
November 23-án, pénteken 
19.30-tól a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház kistermében 
Horace McCoy: A lovakat lelö-
vik, ugye? című drámát játssza 
a Tompa Miklós Társulat 
Mădălin Hîncu rendezésében. 
A 16 éven felülieknek szánt 
előadás időtartama 2 óra 15 
perc (szünet nélkül).

Hoppláda 
a bábszínházban
November 26-án és 27-én, 
hétfőn és kedden 9,30 és 11 
órakor a Hoppláda című, 4 
éven felüliek számára ajánlott 
meseelőadását tűzte műsorára 
az Ariel Gyermek és Ifjúsági 
Színház. 

Látó-est a G-ben
A Látó Irodalmi Játékok és 
Színpad 94. kiadásán Gyukics 
Gábor és Jász Attila költőket 
látják vendégül november 
26-ikán, hétfőn, 17 órától a 
marosvásárhelyi G. Caféban. 
A Nyomkeresők című est házi-
gazdája Murányi Sándor Olivér. 
Társszervező a Lector Kiadó. 
A világnak szüksége van a 
művészetre, az viszi előre, nem 
a politika – vallja a Budapes-
ten született Gyukics Gábor, 
akinek idén jelent meg Végig-
tapint című kötete a marosvá-
sárhelyi Lector Kiadó gondozá-
sában, és aki a magyarországi 
Open Reading (Nyitott vers-
felolvasó) és a Jazzköltészeti 
estek meghonosítója. 1999 óta 
száznál több est szervezője és 
levezetője, melyeken neves és 
még névtelen meghívott költők 
egyaránt szerepeltek. Lefor-
dította angolra többek között 
József Attila verseit, magyarra 
a csipeva törzshöz tartozó Jim 
Northrup indián költő alkotása-
it. Az AmerikaLátó vendégszer-
kesztője.

Egyetem, magyarul
A Kemény Zsigmond Társaság 
kedden, november 27-én este 6 
órakor tartja következő össze-
jövetelét a Bernády-házban. 
Meghívott dr. Kása Zoltán, a 
Sapientia EMTE professzora, a 
Babeş-Bolyai Tudományegye-
tem volt prorektora. Érteke-
zésének címe : A romániai 
magyar felsőoktatás helyzeté-
nek évtizedes tanulságai.

Az ördög próbája
November 27-én, kedden 
19.30-tól a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház kistermében 
Radu Afrim: Az ördög próbája 
című színművét tűzte műso-
rára a Tompa Miklós Társulat, 
a szerző rendezésében. A 14 
éven felülieknek ajánlott előa-
dás időtartama 2 óra 10 perc 
(szünet nélkül).

• RÖVIDEN 

Küldje egyszerre a VH 2811–VH 2820 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a kereszt-
rejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére december 4-éig, és egy könyvet nyerhet!
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A nagy nyári kánikulában gyakran van úgy, hogy az emberfia legurít a tor-
kán 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 cso-
magolást, és döbbenten tapasztaltam, hogy én lényegében egy 300 éves 
román sört ittam. Ez büszkeséggel töltött el, ugyanakkor gyanút kel tett 
bennem az a tény, hogy emlékezetem szerint ezelőtt 300 évvel se hason-
ló nemzet, se hasonló 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 tér-
képekből egy párat, ahol még olyan ősi román városok voltak feltüntetve 
mint Debrețin, vagy Seghedin, amelyek az ősiség jogán Romániát illették 
volna meg, de hát a történelem tele van igazságtalanságokkal. Aztán még 
jobban visszalapozva 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 alud-
ták, hiszen még Micu-Kleinék is csak 1791-ben jelentették meg a Supplex 
Libellus Valachorum-ot, amelyben útnak indították a minden alap nélküli 
dákóromán elméletet, és az ősiség jogán követelni kezdték az oláh nép el-
ismerését mint nemzetet Erdélyben. Aztán az a történelmi tény, hogy Te-
mesvár abban időben még Magyarország szerves része volt, tehát egy nem 
létező nemzet és nem létező állam alapított sörgyárat Temesváron abban 
az időben. Igaz, hogy ma már néhány helyen úgy mutatják be a székely ka-
pukat is, mint a román kultúra kimagasló megvalósításai, a kürtőskalácsot 
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 kibontako-
zott, és 1874-ben a sörgyárat megvásárolta a Temesvári Takarékpénztár, 
majd 1884-ben létrejön a Bánság első részvénytársasága, amely a válla-
latot „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, Szege-
den 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 (ismerős a kifeje-
zés?) 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

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhetõ 
nyelven íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmére érdemesek. 
Szerkesztõségünk nem vállal felelõsséget az üzenetek tartalmáért, a küldõk tele-
fonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

Pistikét és Mórickát megkérdezi a 
tanító néni:
– Pistike, te mi leszel felnőtt korod-
ban?
– Rendőr.
– Az szép szakma. És te, Móricka?
– Én bűnöző.
– Miért bűnöző?
– Hogy együtt játszhassak Pistiké-
vel!
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Nyerjen könyvet

Sudoku

Valutaváltó

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

Ma nappal Éjszaka
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Időjárás

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.
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Lottó

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Ki tudja?
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.)




