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Március 15. a magyar szabadság ün-
nepe. Egyszerre tanít és emlékeztet. Tanít
arra, hogy a szabadság a legnagyobb
kincsünk, és emlékeztet arra is, hogy
milyen könnyen veszélybe kerülhet. A
szabadságért nem csupán küzdeni kell. A
szabadságunkkal élnünk kell! 25 éve ezt is
folyamatosan tanuljuk, gyakoroljuk. Ami
tegnap elérhetetlennek tűnt, mára meg-
valósult. Ma már természetes dolog az,
hogy félelem nélkül kitűzzük a magyar
kokárdát vagy a magyar zászlóval vonu-
lunk fel, de évek kellettek, hogy elteljenek
míg a többségi nemzet ezt elfogadta és
megszokta. De ha nem tűzünk ki új célokat
holnapra, a tegnap elért eredmények is
veszélybe kerülhetnek. Egy közösség sza-
badságcéljai mindaddig jogosak, ameddig
nem korlátozzák mások szabadságát.

Elmondhatjuk, hogy az RMDSz kor-
mányzati szerepvállalása – az önkormány-
zati és parlamenti jelenlét – meghatározó
jelentőségű a romániai magyarság
tekintetében. Az RMDSz számára a magyar
közösség biztonsága a legfontosabb. Az
a dolgunk, hogy képviseljük és érvényesít-
sük a magyar emberek érdekét és akaratát:
Erdélyben, Bukarestben, Budapesten és
Brüsszelben is. Az önkormányzati és parla-
menti jelenlétünk mellett fontos, hogy a
román kormányban és az európai parla-
mentben is ott legyünk. Ezért amikor fon-
tos döntéshelyzetbe kerülünk felelősség-
érzettel nyilvánítsuk ki akaratunkat.

A jövőnkért csak mi vagyunk felelő-
sek. Rajtunk múlik, hogy mi fog történni
holnap és holnapután, mi fog történni a
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2014. április 6-án a Magyarország
parlamenti képviselőket választott,
összesen 199-et. Első ízben a határontúli
magyar állampolgárok is szavazhattak. A
szavazati joggal rendelkezők több mint 61
%-a jelent meg az urnáknál. A leadott
szavazatok 99 %-os feldolgozottsága
alapján az eredmények a következők:

FIDESZ KDNP 66,83% 133 képviselő
Baloldaliak        19,10%   38 képviselő
Jobbik                   11,56%   23 képviselő
LMP         2,51%    5 képviselő

A FIDESZ megőrizte 2/3-os többségét
a Parlamentben és továbbra is jó irányba
kormányozhatja az országot. A határontúli
magyarság további támogatása, megma-
radásának és erősödésének feltételei a-
dottak, amelyeket ki kell használni az elkö-
vetkezendő négy évben is. Király  Zoltán

FIDESZ győzelem
Tisztelt ünneplő gyülekezet!

következő évtizedekben. Nem szabad
megtagadnunk magyarságunkat, nem
lehetünk közömbösek a magyarság sorsa
iránt, nem szabad megtagadnunk gyer-
mekeinktől, hogy magyarok maradjanak,
azzal, hogy nem tanítjuk meg őket a magyar
nyelvre, nem ismertetjük meg velük törté-
nelmünket, kultúránkat, hagyománya-
inkat. Az  RMDSznek – az Európai Néppárt
tagja – sikerült minden eddiginél hang-
súlyosabb kisebbségvédelmi fejezetet be-
vinni az Európai Néppárt választási prog-
ramjába. Az elfogadott javaslat szerint a
nemzeti kisebbségek státusát sajátos tör-
vényeknek kell rendezniük, azért, hogy e
közösségek megőrizzék és megvédjék
önazonosságukat. Az Európai Uniónak
keretszabályozást kell kidolgoznia az etni-
kai kisebbségek védelmében.

Ma a szabadságharc hőseire emléke-
zünk, de emlékeznünk kell azokra a helyi
személyiségekre is, akik példamutatóan
sokat tettek azért, hogy közösségünk meg-
maradjon, fejlődjön és megbecsült polgá-
rai legyenek a lugosi magyaroknak, mint
például Jakabffy Elemér, Putnoky Miklós,
Arató Andor, Willer József, Gergely
Kálmán, Simon István, Dr. Udvardy László,
Negru Mária, és sokan mások. Kérem a
gyülekezetet, tiszteletükre egy perces
néma felállással emlékezzünk. Példamutató
munkájuk, helytállásuk vezessen minket
is közösségünk megerősítéséért folytatott
tevékenységünkben!

Boldog ünnepet kívánok mindenkinek!
      Pozsár  József

Elhangzott 2014. március 15-én a Református Templomban

Istentől áldott, szeretetben
gazdag Húsvéti Ünnepeket

és jó egészséget kíván Önnek
és kedves családjának!

                        A szerkesztőség

Jó hangulatban, szép időben kezdődtek a március 15-i megemlékezések Lugoson,
az Eftimie Murgu-szobornál Kiss Mihály nyugalmazott történelemtanár beszélt a magyar
forradalom és szabadságharc eszméit felvállaló Murgu érdemeiről a szép számú
érdeklődőnek. 

A Református Templomban műsoros, ökumenikus istentiszteleten Nt. Gáll Zoltán
tiszteletes és Ft. Dumitresc Mihail plébános hirdettek igét, a résztvevő lugosi ma-
gyaroknak. Az esti fáklyás felvonulásra már viharossá erősödő szélben került sor, ami
alaposan megritkította a megemlékezés résztvevőit. A Katolikus Temetőben lévő 1848-
as honvédsíroknál néhány mondatos méltatás és koszorúzás után, az orkán erejű,
fákat recsegtető-ropogtató szélben mindenki igyekezett hazafelé.   Langó Ferenc Attila

Március 15. megünneplése Lugoson
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A Lugosi Szombati Szabó István
Irodalmi Kör tagjai és még sokan mások
szép számmal gyűltek össze a kör utóbbi
ülésén a Református Templom melletti
Tanácsteremben. Fülöp Lídia költő mu-
tatta be legújabb válogatott verseket
tartalmazó kötetét. A könyv kilencvenhat
szebbnél szebb verset tár az olvasó elé,
melyekben a haza, a család és a magyar-
ságát, anyanyelvét védő, Istent félő és
tisztelő honleány kiállása sok-sok
szeretettel ötvöződik egybe. A kötet és
szerző méltatását Gáll Zoltán, Langó
Ferenc Attila és Molnár Klára tartották.
Több vers került felolvasásra, tarkítva
és egyben emelve mondanivalójukkal a
rendezvény hangulatát és a hely szelle-
miségét. Végezetül a költő az alkalom-
hoz illő verset olvasott fel, majd a kötet
vásárlóinak dedikált. 

Langó Ferenc Attila

VISSZATEKINTÕ

A Lugosi RMDSz-szervezet veze-
tősége jó szervezésének köszönhetően
kicsinek bizonyult a Lugosi Magyar Ház
nagyterme azon az esős téli estén, amikor
Szabó Zoltánné Kati Gyuláról érkezett
előadó, hogy számunkra az egészséges
életmódról szóló előadását megtartsa.

Mindnyájan fontos információkhoz
jutottunk a vetítéssel egybekötött prezen-
táció segítségével, megtudhattuk, hogy az
életünket életmódunk befolyásolja leg-
jobban.

Az emberiséget létezése óta foglal-
koztatja a hosszú élet titka. Tudósok, or-
vosok, boszorkányok, jövendőmondók év-
századok során próbálták tudományosan
vagy anélkül meghatározni, hogy meddig
élhet az ember. A XX. század második

Hogyan éljünk 100 évig?
felében több  országban különböző kuta-
tásokat és felméréseket végeztek, melyek-
ből könyvtárnyi eredmény és elmélet szü-
letett.

A mi előadónk felhasználva tucatnyi
tudós kutatásainak eredményeit,  összeál-
lította programját.

Az egészséges életmód eléréséhez
szükséges a mindennapi rendszeres
mozgás, a meghatározott életcél, a jó csa-
ládi környezet, a vallásos közösséghez

Igyunk naponta 2-3 liter tiszta vizet! Nem
csapvizet és nem ásványvizet! A helytelen
életmód és táplálkozás elhízáshoz, szív- és
érrendszeri problémák, mozgásszervi
betegségek kialakulásához, stb. később
rákhoz vezet.

Fontos szerep jut a vitamin, asványi
anyagok és antioxidánsok  bevitelének a
szervezetünkbe ahhoz, hogy minél tovább
megőrizzük agyi és fizikai teljesítőképessé-
günket.

való tartozás, az imádság, a jó minőségű
élelmiszerek fogyasztása. Lehetőleg
tudatosan táplálkozzunk!  Fogyasszunk
minél kevesebb zsíros ételt, húst, sót,
cukrot, fehérlisztet, alkoholos italokat,
üdítőket, gyorséttermi ételeket, kávét!

Ügyeljünk családi, baráti, közösségi
kapcsolatainkra, válogassuk meg ezeket
és a pozitív gondolkodású embereket ré-
szesítsük előnyben, szeretettel éljünk,
tegyünk jót embertársainknak!

Király  Zoltán

Sikeres farsangi mulatságot
szervezett Lugoson az RMDSz
szervezete. Közel száz résztvevő hajnalig
ropta a táncot a Flamingo együttes
muzsikájára. A bálozók egy része az Imi
Kft finom menüjét fogyasztotta, mások
batyus alapon mulattak, de mindenki
remekül érezte magát.

A lugosi magyarok hagyományos
farsangi szokásokat elevenítettek fel, a
zsürizett maszkok – apáca, kínai varázsló,
cigányprímás és mások – különdíjban
részesültek. Tombolasorsolás is volt,
ahol a vicces tárgyaktól a komolyabb
értékűekig változatos nyeremények talál-
tak gazdára.

A mulatós kedvű bálozók a zene-
karral együtt végig dalolták, nótázták az
egész repertoárt.

                         Langó Ferenc Attila

Farsangi bál Irodalmi Kör
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KIÁLLÍTÁSOK

Február 8-án megnyílt a második évad
negyedik kiállítása a lugosi RMDSz
székház nagytermében.

Kiss Mária és Kovács Aranka jó szer-
vezői munkájának és kitartásának kö-
szönhetően olyan nagy mennyiségű kéz-
zel készített kiállítandó tárgy gyűlt össze,
hogy a nagyterem kicsinek bizonyult a
kiállításhoz. A megnyitóra a kiállítók
mellett jelen voltak családtagjaik, ba-
rátaik valamint az érdeklődők. Amint a
mondás tartja a tűt leejteni nem lehetett!

Pokker Laura a Pokker festő- és szob-
rászművész család harmadik generációs
tagja. Nagyapja és édesapja nyomdokain
haladva és örökölve tehetségüket, ő is a
képzőművészet útját választotta hiva-
tásnak, életpályának a rajztanárság
helyett. Balatonalmádiban és Valiugon
alkotótáborokban gyarapította tapaszta-
latait. Hat egyéni és sok közös kiállításon
vett részt Lugoson, Temesváron, Szek-
szárdon.

A Lugosi Pro Arte Galériában meg-
nyílt egyéni kiállítása nem meglepetés,
de fiatal kora ellenére meglepő, hogy
ennyi új alkotással jelentkezett.

Mióta kezdett el festeni?
Kicsi korom óta. Mindig apukám leg-

jobb ecsetjével szerettem festeni. Nem ked-
veltem a megadott témákat, hanem a saját
elképzeléseimet akartam a papírra, vászon-
ra vinni. Később sokat dolgoztam a pionír-

Pokker  Laura egyéni tárlata

házban, ahol különböző díjakat is nyertem
megyei és országos szinten is.

Lugoson nincs képzőművészetből
szakoktatás már középiskolai szinten sem,
a Népművészeti Iskola sem működik már.
Hogyan készült tovább a művészi pályán?

A képzőművészeti líceumot Temesváron
végeztem. Nagy lépés volt, amikor beke-
rültem a Kolozsvári Ioan Andreescu Egyetem

festészeti szakára. Ioan Zbarciu rektorral
diplomáztam és már ott kezdtem kacérkodni
a spirituális absztrakcionizmussal.

A mai egyéni tárlat a Pro Arte Galéria
termeiben kapott teret. Ezek a festmények
kiforrott alkotások. Bemutatná a műveket?

A mostani kiállításomat az előbb
említett irányzathoz lehet sorolni. Festés
közben szeretek sokat gondolkozni, ér-
zéseimet szeretném a vászonra vinni, hogy
ezeket átsugalljam a kiállítás látogatóinak
is. Ha a tárlat megnyeri a tetszésüket, azt
jelenti sikerült!

Melyek a jövő tervei?
A jövőben folytatom amit elkezdtem,

és új stílusokat keresve, gondolom eljutok
azokra utakra, amiket keresek és érzem,
hogy ez jó lesz!

Köszönöm a beszélgetést! További
sikereket kívánok!

Lejegyezte: Király  Zoltán

Kézimunka kiállítás Lugoson
vannak még, akik ma is szívesen készí-
tenek szebbnélszebb kézimunkákat vagy
esetleg megőrzik a régieket, amiket anyá-
ink, nagyanyáink készítettek, és ezeket jó
lenne megmutatni másoknak is, talán
kedvet kapnak a hagyományápoláshoz.

Kik a kiállítók és milyen stílusokat
képviselnek?

Igyekeztünk az eseményt minél széle-
sebb körben hirdetni és minél több höl-
gyet meghívni kiállítóként esetleg néző-
ként. Közel harmincan jelentkeztek, azok a

Kovács Aranka, Langó Erzsébet, Lénárt
Julianna, Molnár Klára, Papp Julianna,
Petrisor Mária, Szirbik Magda, Szirbik
Anna, Teleki Erzsébet, Tószegi Julianna.

A kimondott kézimunkák mellett
vannak kézműves termékek is. Melyek
ezek?

Kukoricacsuhéból készített lábtörlő,
kötött sapkák, zoknik, varott ruhák, stb.

Mit szeretnél még elmondani?
Ez a kiállítás elérte a célját, mint az

előbbi többi is, mert sokan jöttek el meg-
nézni a kiállított tárgyakat. Sok dícséretet
kaptunk, mely arra ösztönöz, hogy foly-
tassuk a kiállítás-sorozatot.

Szeretnénk, hogy a lugosi magyarok
minél többször látogassanak el a Magyar
Házba akár egy kiállítást megnézni, akár
csak egy jót beszélgetni vagy csak üd-
vözölni egymást!

További sikeres kiállításokat szeret-
nénk még látni! Köszönöm a beszélgetést!

Lejegyezte: Király  Zoltán

A sikeres rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Molnár Zsolt Temes megye
RMDSz-es parlamenti képviselője is, aki
örömét fejezte ki a kiállított munkák és
a látogatók tömege láttán.

Kiss Mária az egyik ötletgazda,
kitartóan ostromolta a kiállítókat, hogy
hozzanak kézimunkákat a kiállításra.

Honnan jött az ötlet kézimunka-kiál-
lítás megszervezésére?

Arra gondoltam, hogy olyan témát kell
találni, amivel sokan foglalkoznak és po-
zitívan válaszolnak. Én is nagyon szeretek
kézimunkázni és úgy gondoltam, hogy

hölgyek, akik örömmel hoztak kiállítandó
anyagot sokféle stílusban: kalocsai, matyó,
írásos, keresztszemes,  makramé, goblain,
horgolás, hímzés, kötés, stb. Vannak régi és
új, kisebb-nagyobb falvédők, nagy és kis
asztalterítők, díszpárnák, különböző blúzok,
kézi csomózású perzsa szőnyegek, stb.

A kiállítók névsora Balog Mária, Báti
Lídia Erzsébet, Bencző Mária, Benke
Katalin, Blága Irén, Csejtei Erzsébet,
Csejtei Marcella, Czirják Gizella, Dezső
Gizella, Domján Erzsébet, Fülöp Lídia,
Gábor Irén, Gulyás Margit, Ionita Matild,
Katona Teréz, Király Rozália, Kiss Mária,
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IRODALOM

Azt mondják, a májusi eső aranyat ér.
A kivétel szentesíti a szabályt. Ez most egy
ilyen helyzet volt. A több hete leeső
csapadék miatt a fák lombjai olyan tere-
bélyesek lettek, hogy az ember szinte mese-
országban képzelte magát. Judit úgy szök-
dellt át a város esőáztatta macskakövein,
mint Alíz meseországban, vagy a Gulliver
az óriások között mesefigurái.

Ezen az esős hétvégén nem tervezett
semmi különöset. Nem utazott, nem várt
vendégeket. Élvezte a ritkán adódó szabad
hétvége édes semmittevését. Naplót írt,
olvasgatott. A rádió halk dallamaira emlé-
kek idéződtek fel a múltból. Személyek,
történések, tapasztalások, melyeket egyet-
len női szerep kötött össze: az anyaság. A
szerep, ami végig kíséri egy nő élete minden
szakaszát. A gyermekkori babázgatástól
egészen a nagymamaságig. Az érzés, amit
csak legekben lehet jellemezni. A leg-
mélyebb szeretet, féltés, aggódás, büszke-
ség, gyermeked iránt.

Nem véletlen, hogy amíg a férfit a jó
Isten rendszerező, egyre előbbre haladó,
életmegoldó feladatokra teremtette, addig
a nő a mindig átölelő, motiváló, gondos-
kodó. A férfiak mögött mindig féltőn imád-
kozó édesanyák, feleségek, társak, szere-
tők állnak.

Tudta, egy nő már lélekben akkor
anyává válik, amikor megérinti az a titok-
zatos vágy, hogy gyereket szüljön a sze-
retett férfinak. Tudta, mert ő is átélte ezt
húsz évesen. Egy soha el nem feledhető,
mély, eddig számára ismeretlen érzés volt.
Életet adni, hálából, szeretetből,  ajándék-
ként. Testet a testéből, ami csak kettőjüké
azért a boldogságért, amit kapott. Vagy
csak az élet folytonosságának titokzatos
törvénye lángolt fel zsigereiben? Ez talány
maradt.

Mint minden anya, ő is fokozatosan
élte meg az anyai érzés örömeit. Két lánya
született. A terhességek alatt, ha kis,
szapora szívverésüket hallhatta, csak
óvatosan lépkedett hazafelé, nehogy árt-
son nekik. Közben beszélgetett, énekel-
getett hozzájuk. Amikor megszülettek, alig
várta, hogy kibonthassa, megnézhesse
őket. Egészségesek? Meg van-e épség-
ben mindenük? Büszke volt lányaira!
Számára szépek és okosak voltak. Azóta
független nőkké váltak. Szabadnak
nevelte és engedte őket. Mindketten távol
élték a saját elhatározásuk szerint válasz-
tott életüket. Tudta, hogy gondolnak majd
rá, és rájuk bízta a felköszöntés formáját.

„Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek”
kezdte olvasni Khalil Gibran libanoni költő
Prófétáját.

„Ők az Élet önmaga iránti vágyakozá-

Anyáknapi  gondolatok
sának fiai és lányai. Általatok érkeznek,
de nem belőletek. És bár véletek vannak,
nem birtokaitok. Adhattok nekik szere-
tetet, de gondolataitokat nem adhatjá-
tok.”  De „Ti vagytok az íj, melyről gyer-
mekeitek eleven nyílként röppennek el.”
Ezt minden szülő megtapasztalja.

Szerette figyelni az embereket. Egye-
nes tartásuk, kiegyensúlyozott lépteik,
mosolygós arcuk elárulta életszeretetüket.
A nőket erősnek vélte, talán mert ő maga
is erősnek érezte magát. De ha egy szomorú
szemű, hajlott hátú, fáradtan lépkedő férfit
látott, mióta nagymama lett, mint egy
ősanyai érzés, eszébe jutott, hogy ez a
férfi is volt egyszer olyan drága kisfiú, mint
most az ő unokája. Aztán felnőtt. De
vannak akaratos, fanatikus anyák, meg
nem értő feleségek, követelőző gyerekek,
igazságtalan törvények és még igazságta-
lanabb főnökök…

Mindez túl nagy teher számukra, hogy
bele ne roppanjanak. Ha ilyet látott,
könnyes szemmel haladt el mellettük,
kérve Istent változtassa jóra sorsukat.

Református vallásban nevelkedve,
sokáig nem értette, miért tulajdonítanak a
katolikusok olyan nagy szerepet Szűz
Máriának? Az anyának, aki kapocs Jézus
és az emberek között.

Amikor maga is anya, majd nagymama
lett, már tudta a választ. Már értette miért
nem merte megnézni a Passiót, Jézus ke-
reszthalálát. Ha választania kellene Jézus
keresztrefeszítése vagy az édesanya érzé-
sei között, a kereszthalált választaná.
Mária szerepét nem bírta volna ki. Ma már
tudja, miben rejlik Mária nagysága és
szentsége. Arra, pedig gondolni sem akart,
hogy nemcsak a bibliai időkben éltek és
szenvedtek Máriák…

Egyszer részt vett egy beavatáson. A
különös megérzései és történései miatt
hívták. Ment, mert mindenben a választ
kereste élete értelmére. Nem bánta meg.
Felejthetetlen élményben volt része. Ott
állt egy ember nagyságú Jézus szobor
előtt. Körülötte imádkoztak. Remény-
kedve figyelte a jóságos szemmel, áldásra
emelt kézzel vele szemben álló szobrot,
várva mi fog történni. És meglátta Jézus
békeszerető tekintete mellett az apja arcát.
Lehet, csak a lelki szemei vetítették ki, de
ott volt, mosolygott rá. Azt sugallta: itt
vagyok mindig melletted drága kis-
lányom, szeretlek és vigyázok rád! Ekkor
értette meg, hogy Jézus igazából a sze-
retet! Mert úgy, olyan szerető szemmel,
mint ez a szobor, csak az édesapja nézett
rá egykoron.

A kis unoka születésekor, a nagy öröm
csak két hónapig tartott. Egy új élet szü-

letett, de elment örökre a drága mama.
Hiánya döbbentette rá, hogy többé már
nem lehet gyerek, és az élet színpadán
egyszerre osztódott rá a nagymama szerep.

Eszébe jutott egy Móricz idézet a mama
haláláról: „elpattant az utolsó láncszem,
mely az ősökhöz, az ősök végtelen sorához
fűzött, a végtelenséghez, az ősöktől fogva
való Létezéshez. Mintha most egy szörnyű
meredeket éreztem volna magam mögött:
most már én vagyok a szélen: én vagyok a
kapocs gyermekeim fölött: közvetlen belém
markolt s mögöttem ott áll az Isten.” Ez is
egy újabb tapasztalás!

Egész életét a dualitás, a kettősség
jegyében élte. Már a kezdetektől, hisz
Juditnak nem egy, hanem két mamája volt.
Egy, aki szülte, és egy, aki felnevelte. Ilona
és Ágnes. Két árván maradt lánytestvér,
akik megfogadták, hogy jóban, rosszban
kitartanak egymás mellett. Szerették a
szépet, vágyták a jót, és felnőve, szinte
egyszerre lettek szerelmesek is. Egyikük
boldog házasságban gyerekért epekedett,
míg a másik szeretve egy férfit, vállalta,
hogy megszüli a kislányt, aki szilveszter
éjszakáján született. A testvérek meg-
egyeztek, béranyaságot kötöttek. Nagy
port kavart ez az ötvenes évek erdélyi
kisvárosában. Meg is állították a még
óvodás kislányt a kíváncsiskodó nénikék,
arról faggatva, kit is szeret jobban. Nem
sokra jutottak a kis Judit válaszával, aki
némi gondolkodás után azt felelte: “Édes-
anyám az édes anyám, de anyu az anyu.”

Tizenhárom éves volt, amikor szü-
lőanyja meghalt rákban. De ott volt mellette
az anya, aki nevelte, ha lázas volt, hideg
alma szeletkékkel etetgette. Az a gyógyító
kéz, szerető mosoly mindig emlék marad.
Felhívta minden  szépre a figyelmét. Örülni,
látni a legegyszerűbb dolgokban is a
csodát. Önbizalmát dicsérettel, bíztatással
növelte. Nem csak szívével, de ésszel is
nevelte. Barátnője és példaképe is volt
egyaránt. Betegsége éveiben szeretettel
ápolta, megpróbálva kicsit viszonozni azt
a sok jót, amit ezzel a neveltetéssel kapott.

Már csak a sírok vannak, és egyre több
ölében a virág. A rideg kőemlékek felett
még jobban érezte, hogy szerettei a szívé-
ben élnek tovább. Lelke tele volt hálával
és szeretettel mindkettejük iránt. Az
egyikért, aki szerelemből megszülte, és a
másikért, aki szeretetben felnevelte.

Már tudta, a lelke miért van csordultig
tele az anyaság  gyökerekig hatoló mély
érzésével. Mert ő két anyai szív szeretetét
kapta!

Gondolatban virágot vitt nekik, és to-
vábbra is őrzi soha el nem múló emléküket.

                                     Gál T. Olga
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Az elmúlt hónapokban kialakult kormányválság következtében a Szociál Liberális
Szövetség (USL) kettészakadása után a Liberális Párt kilépett a kormányból. A
Szociáldemokrata Párt (PSD) bevonta az RMDSz-t a kormányba többségi kormány
létrehozása érdekében. Az RMDSz feltételekkel vállalta a részvételt a kormányba.

Az RMDSz elnöke Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és kulturális miniszter,
Korodi Attila környezetvédelmi miniszteri tárcát kapott, valamint 14 államtitkári
tisztséget is szerzett érdekvédelmi szervezetünk.

Ennek a megállapodásnak eredménye, hogy Temes megye új alprefektusa újra
Marossy Zoltán.                                                        Király  Zoltán

Az elmúlt hónapban Lugoson és a környező szórvány-
magyar településeken – Igazfalva, Szapáryfalva, Nagybodófalva,
Bégamonostor – működő RMDSz szervezetek vezetői találkoztak
a Lugosi Magyar Házban Halász Ferenc Temes megyei RMDSz
elnökkel és Molnár Zsolt Temes megye parlamenti kép-
viselőjével.

Halász Ferenc ismertette a magyar regisztráció helyzetét
helységekre lebontva, rávilágítva az adatbázis hiányosságaira
vagy visszásságaira. Általában minden magyarlakta településen
a végéhez közeledik a magyarok számbavétele és fontosabb

Kisrégiós találkozó Lugoson
adataik rögzítése. Különbségek, eltérések tapasztalhatók az
összeírás és a legutóbbi népszámlálási adatok között.

Lugoson 37 körzetre van felosztva a város, ahol az urnabiz-
tosok járják fel a várost, azonosítva a magyarokat kiindulási
alapként használva a 2011-es népszámlálási adatokat is.

Molnár Zsolt Temes megye RMDSz-es parlamenti képviselője
az Európai Parlamenti választásokról beszélt. 2014. május 25-én
tartják, ahol az RMDSz is indít jelölteket. RMDSz lista lesz, az
RMDSz képviselőjelöltjeivel, a tulipánnal fémjelezve, mint mindig.
Ezen kívül még azok lesznek rajta, akik az RMDSz programját
elfogadják és támogatják.

Országosan 200 ezer támogató aláírást kellett összegyűjteni,
melyet túlteljesítettünk. Az aláírásgyűjtéssel egyidőben a
kérdezőbiztosok egy rövid kérdőívet is kitöltöttek, mely a felmérés
mellett a támogatók javaslataikat tartalmazza (helyi érdekű
megoldatlan közügyeket,  problémákat). Az EP választások előtt
lehetőleg minden magyarlakta helységben javasolt rendezvény
szervezése valamilyen formában: bál, gyermekklub, mozikaraván,
ingyenes orvosi vagy jogi tanácsadás, vagy a helyi igényeknek
megfelelő bármely más rendezvény, ahol a magyar közösség
találkozhat az európai parlamenti képviselőjelöltekkel és erősíti a
magyarság összefogását és összetartozását.

Az RMDSz Szövetségi Állandó Tanácsa titkos szavazással
rangsorolta az EP képviselőjelölteket, ahol az első három hely
számít befutónak, akik a következők: Winkler Gyula, Sógor Csaba,
Vincze Lóránt.                                                 Király  Zoltán

Városunk költségvetése az idén 103
millió lej. Fejezetenként a Városháza 6
millió lejt, a tanügy 24 milliót, egészségügy
1 milliót, kultúra, vallás, szabadidő 6
milliót, lakások és közfejlesztés 37 milliót
stb. kap. Ezen költségek nagy része a
fenntartásra, fizetésekre, dologi költ-
ségekre, különböző sport- és kulturális
események támogatására osztódik le.

Kiemelendő a már megkezdett be-

 2014. január 27-én a tanácsosok
megszavazták az idei év költségvetését.
A városi világításra 3835,69 ezer lejt, az
ivóvízhálózat fejlesztésére  18.312,71 ezer
lejt és a csatornahálózat  fejlesztésére
16.624,10 ezer lejt szavaztak meg. A
közszállítás fejlesztésére 9000 ezer lejt, a
városi kórház fejlesztésére 2150,42 ezer
lejt fordítanak.
 Ebben az évben 36 lugosi utca lesz

leaszfaltozva. Az első szakaszban a
Crisan, Fdt. Crisan, Closca, Fdt. Closca,
Oituz, Fdt. Oituz, Branduselor valamint a
Horia utca kap új burkolatot. A második
szakaszban a Smardan, Május 1, Victor
Babes, Teiului, Vlahuta, Rebreanu,
Alecsandri, Grozavescu, Sporturilor
utcák aszfaltozása lesz megoldva. A
harmadik szakaszban aszfaltozzák a
Gherea, Brazilor, Castanilor, Panselelor,
Strandului, Tepes, Pescarilor, Barnutiu,
Spinantei, Bartók és a Dragan negyed
utcáit.
  A Városi Tanács elfogadta a

megvalósíthatósági tervet a Micro I.
negyedben parkoló helyek létesítésére.
A volt Concordia vendéglő terü-

letét bérbe veszi a Városháza az Ortodox
Egyháztól és gyerekjátszóteret fog léte-
síteni.     Kovács  László

Tanácsi hírekLugos költségvetése 2014-ben
ruházások folytatása és ezek befejezése
az idén: Boldea hídjára 1 millió lejt, az új
piacra 2 millió lejt, a strandra 3,5 millió
lejt, a fedett medencére 2,5 millió lejt, 3D
mozira 1,5 millió lejt irányoztak elő.

Folytatódnak az aszfaltozások, a
tömbházak szigetelése, a Murgu iskola
és a Temesvári úti Sportcsarnok tetőszer-
kezetének javítása, a kórház felújítása,
stb. stb. Király  Zoltán

Átalakult a kormány,
új alprefektus Temes megyében
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Mostanában félek lefeküdni és
elaludni. Félek! Félek, de nem azért,
hogy úgy elaludnék, hogy holnap már
Szent Péterrel tudnék csak sakkozni,
és nem Utaval a mindennapi part-
neremmel a nyugdíjasok klubjában,
hanem azért, mert alig teszem le a
fejem a párnára, jelenetek, jelenések,
emlékek vegyesen, kellemesek, de
méginkább kellemetlenek, fájdalma-
sak, borzasztók, szörnyek, ördögök, a
sátán, az Isten, az elnök, a pártok,
bűnök, bűnhődések kavalkádja támad
rám jobbról, balról. Ábrahám voltam
és ketten – én és az Isten – gyalogol-
tunk a pusztában, hajnalodott, hideg,
deres volt a homok, egyre belesüpped-
tünk, nekem véresek voltak már a
lábaim, de igyekeztem tartani a lépést
vele. A messzi távolban kirajzolódni
látszott a három bűnös város körképe:
Sodoma, Gomora, Ninive. Atyám –
vettem a bátorságot szólni – ha lenne
ottan ötven jó ember? Megbocsájtok
az ötvenért. De Atyám, ha lenne mé-
gis harminc? Megbocsájtok a harmin-
cért. Lealkudtam egy családra, a töb-
biek: latrok, kurvák, adócsalók, tol-
vajok, melegek, drogosok, csalók,
korrupt politikusok a kénköves eső
következtében mind elpusztultak. Lót
és családjával iszkoltunk a helyszínről,
de Lót asszonya kíváncsi volt, hát-
ranézett és kőbálvánnyá változott.
Tovább bonyolódott az álom, két lányt
láttam egy barlangban, feszes farmer-
nadrág volt rajtuk, Amerikából kapott
egyedi tűsarkú cipő. Szőke volt minda-
kettő, a fehér blúzok alatt angyali szép
formás melleik lepattogtatták a gom-
bokat a finom szövetű kínai selyem-
blúzról. Korondi kék-fehér kancsókban
Murfatlar de pino gri borral leitatták
Lótot, aztán előbb a nagyobbik, majd
a kisebbik „hált” az apjokkal és így lett
az ammoniták nemzetsége.

Változott a kép: Katonai kiképző
terepen láttam magam. Valamiféle új-

Álomutazás
ságírói minőségben álltam ottan, cso-
dálkozva bámultam a lázas készü-
lődést. Hosszú sorban újoncok tanulták
a regulákat. Harsogott a vezényszó:
széna-szalma, széna-szalma, a másik
lábad a jobblábad te balfék! Hatalmas
bajuszú NATO-tiszt vezényelt hol ro-
mánul, hol angolul. Szerteszét trak-
torok, vizes csebrek, hátizsákok, harci
repülőgép keringett a magasban, pár
lépéssel lejjebb a völgyből magyar ének
foszlányai jutottak a fülembe: Trombita
harsog, dob pereg, készül a csatára a
sereg! Aki nem lép egyszerre, nem kap
komiszt estére! Odarohantam: Földik,
ha szabad kérdeznem, miért ez a nagy
sietség? Megyünk Krímiába felszaba-
dítani a tatár testvéreinket!

Változott a kép: Hatalmas képer-
nyő előtt ültem, mellettem még négy
párt képviselője a téma megvitatására
várva. Előbb bemutatták a témát:
rendőr, duba, harminc év körüli fiatal-
embert tuszkolnak be az autóba, mint-
egy harminc nő, vasfazék nagyságú
„mikrofonokkal” egymást túlkiabálva:
A feleséged volt? A szeretőd volt?
Miért ölted meg? Késsel szúrtál a
nyakába? A szivébe? Féltékeny voltál?
Részeg voltál? Mi lesz a gyerekkel?
Hirtelen elcsendesedett a sok liba, a
rendőrök hoztak még egy „pácienst”,
hatvan év körüli szemüveges, pocakos,
úgy szalmájából úriembernek nézett ki,
hiszen nyakkendőt viselt. Újra meg-
bolydultak a libák: Hibás vagy? Sik-
kasztottál? Négy millió eurót, meny-
nyiért kaptad a megrendelést? Mel-
lettem megszólalt egy politikus: A te
pártodból való! Már nem, átment a
PCRDF-be! Elkezdődött a vita, mind
a négyen egyszerre kiabálták pártjuk
és a maguk igazságát, mondatfosz-
lányokat sikerült kihámozni: Ti vettétek
el a néptől a 25 %-ot! Csak azért lett
egy kicsit rosszabb, hogy utána jobb
legyen! Mi növeltük a nyugdíjakat! 7
eurocent, korrupt kormány! A kopasz

elnök prókátora vagy! Ti a szakadék
szélére vittétek az országot!

Újra fordult a képernyő, már nem
a napi események volt a téma, hanem
egy borzalmas kétezer éves látomás.
A hegyoldalon Jeruzsálemtől észak-
keletre sok ezer ember állt, ült, várako-
zott. Várták, hogy a mester, a tanító, a
próféta szóljon hozzájuk. Jézus
Krisztus a názáreti, ott állt a halom
tetején és hangos szóval hirdette az
igét: boldogok, lelki szegények, aki
megdob kővel, annak dobjatok vissza
kenyérrel! Ekkor csoda történt, ha-
talmas szélvihar kerekedett, sötét
felhők borították be a Napot, mikor
percek múlva a vihar megszűnt, a
tömeg ámulva látta, hogy angyalok két
urnát helyeznek el, az egyik fekete, a
másik fehér. Angyalok százai golyókat
osztottak ki a népnek, hamarosan szó-
zat hallatszott az égből: Ez az én egy-
szülött fiam, akiben én gyönyörködöm,
32 éves, egészséges fiatal ember, lelke
tiszta, még az eredeti bűn sem terheli,
szegények gyámolítója, betegek
gyógyítója. Most válasszatok! A világ
megváltása érdekében, ezt az ártatlan
ember-istent odaadjátok latrok, csőc-
selék, hamis tanúk, hóhérok kezére,
akik majd rugdossák, leköpdösik,
ecettel itatják, tövis koszorút tesznek
a fejére, gúnyolódnak vele, majd ke-
resztrefeszítik és így a ti és a hozzátok
hasonló népek bűnei meg lesznek
bocsátva, mert meg van írva: Úgy
szerette Isten e világot, hogy az ő
egyszülött fiát adta érte! Most pedig
járuljatok az urnákhoz! Aki a fiam
kereszthalálát akarja, tegye a golyót a
fekete urnába, aki nem akarja, az tegye
a golyót a fehér urnába! A számláló
bizottságnak egyszerű volt a dolga: a
fehér urnában egyetlen egy golyót
találtak! Akkor, volt ott egy ember...

Ha ma szavaznánk?

                              Takács  Imre
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A lugosi RMDSz idén is – mint már
eddig többször – megrendezi bográcsos
zenés majálisát a volt Magyar Királyi
Honvéd Huszár Laktanya udvarában, a
Banatului utcában. A résztvevők
ingyenes meghívók alapján vehetnek
részt a mulatságban 2014. május elsején
délután 17 órai kezdettel. Zenél a lugosi
Flamingo zenekar. Ha minden igaz, a
zenekar  saját CD-t fog kiosztani,
reméljük a tavalyi áron. Az italokat
helyben is megvásárolhatják. Az
ingyenes belépőket Bencző Máriánál
lehet igényelni, a székház nyitvatartási
órarendje idején. A jó magyaros han-
gulatú mulatás reményében mindenkit
sok-sok szeretettel várunk, de csak
belépővel!
                              Langó Ferenc Attila

Szombati Szabó István szavalóverseny
A Lugosi Református Egyházközség

Isten iránti hálával és örömmel közli, hogy
az idei esztendőben Szombati Szabó István
néhai lugosi költő-lelkipásztor emlékét
jubileumi évfordulókkal és megtisztelő
kitüntetéssel ünnepli. Születésének 125.,
halálának 80 ., valamint az emléke
tiszteletére elindított szavalóverseny 10.
évfordulóján, a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány – Nt. Dr. Higyed István tavaly
elhunyt ny. lugosi lelkipásztor szellemi
végakaratát teljesítve – Szombati-Szabó
Istvánnak posztumusz a Magyar Kultúra
Lovagja címet adományozta. 

Mindezek alkalmából egyházközsé-
günk 2014. május 17-én, szombaton
kilencedik alkalommal rendezi meg a
szavalóversenyt, nem hivatásos versmon-
dók számára, a következő kategóriákban:

1. elemi iskolák I.–IV. osztályos
tanulói

2. általános iskolák V.–VI. osztályos
tanulói

3. általános iskolák VII.–VIII. osz-
tályos tanulói

4. középiskolák IX.–XI. osztályos
tanulói

5. középiskolák XII. osztályos tanu-
lói - egyetemi hallgatók

6. felnőtt korosztály
A verseny célja Szombati Szabó István

költő-lelkipásztor hagyatékának meg-
ismertetése, emlékének ápolása, magyar
kultúra művelése és a magyar identitás
erősítése.

A versenyzők egy szabadon választott
Szombati Szabó István verset és egy
magyar identitásra buzdító verset kell
előadjanak.

A két vers elmondása után a zsűri
minden kategóriában dönt az alábbi értékű
díjak odaítéléséről:

Díjak:  I. díj – 300 RON
             II. díj – 200 RON
             III. díj – 100 RON

valamint a támogatók által felajánlott
különdíjak és könyvcsomagok elosztásáról.

Benevezési határidő: az űrlapokat
2014. május 7-ig kérjük eljuttatni a
Lelkipásztori Hivatalba.

Benevezési díj: 25 lej
Benevezési űrlap és bővebb tájékozta-

tás az alábbi elérhetőségeken igényelhető:
Postacím: Lugosi Református Egyház-

község (Parohia Reformată Lugoj)
RO=305500 Lugoj, Str. Magnoliei, nr. 15.
Jud. Timis, tel/fax: +40 (0)256-351103,
mobil: +40 (0)788-628750, e-mail:
gallzoli@yahoo.com

Támogatásokat és felajánlásokat hálás
köszönettel fogadunk el.

Lugos, 2014. január 28.
        Gáll Zoltán, lugosi lelkipásztor

Tamás Gábor idei erdélyi körútján egy koncert erejéig Lugos városa is szerepelt.
Régen nem voltak ennyien a színház termében, mint ezen a koncerten. A négyszáz
hellyel rendelkező terembe pótszékek is kerültek, de még a karzatra is ültek nézők. A
népszerű slágereket a résztvevők együtt énekelték az énekessel. A lugosiak mellett
jelen voltak Igazfalváról, Szapáryfalváról és Nagybodófalváról is az énekes rajongói.
Fergeteges hangulat alakult ki, nagy öröm és boldogság érzése tükröződőtt a nézők
arcán. A műsor végén a közönség állva többször is visszatapsolva kérte a ráadást, amit
mindannyiszor vastapssal jutalmazott. Tamás Gábor elmondta, hogy a lugosi résztvétel
és fogadtatás nagy örömöt szerzett neki, hasonlót, mint amikor először jöhetett haza és
turnézott Erdély-szerte és a jövőben is újra eljönne Lugosra.

Következett a színház halljában az együtt fényképezkedés és a frissen beszerzett
CD-k és DVD-k dedikálása.                                                  Langó Ferenc Attila

Tamás Gábor koncert Lugoson

Immár sokadszorra, idén is lesz
zarándoklat a csíksomlyói Szűzanyához.
E zarándokhely lassan, de biztosan a
Kárpát-medence magyarjai számára – a
szétdaraboltság dacára a közös imádkozás
mellett – az egymásratalálás fókusz-
pontjává vált. Békés, de forradalmi ez a
zarándoklat: az együvétartozásé. Dacolva
a távolságok és utazások nehézségeivel,
sokszor a nincstelenséggel, eljönnek a
megbocsájtó  és segítő Szűzanyához
együtt imádkozni, misét és himnuszokat
hallgatni és énekelni, esküt tenni a
folytatásra, érezvén, talán a tudatuk alatt
is, hogy a magyarságnak itt, most és a
jövőben küldetése van. Azt a civilizációt
és értékrendet továbbvinni, átadni a jövő
sarjainak, amit a kereszténység felvétele
óta – ezeregyszáz éve – megteremtett a
sok ilyen-olyan vészek dacára, meg tudott
védeni.

Június 6-án, pénteken reggel hatkor
indulás a Római Katolikus Templom elől

Zarándoklat  Csíksomlyóra
mikrobusszal, rövid mise és áldás
hallgatás után. Az úton imákat mondunk
és egyházi énekeket énekelünk. Alvincen
reggelizünk: batyuból vagy a csárda
vendéglőjében. Érkezés a szálláshelyre
délután öt órakor. Elszállásolás a meg-
szokott helyen. Utána misehallgatás a
Kegytemplomban, gyónás és áldozási
lehetőség. Másnap reggel úgyszintén
gyónási lehetőség a  templomkertben. 11
órakor elindul a keresztalja a nyeregbe.
Az ottani események után szabad
program vagy imádkozás és keresztúti
ájtatosság. Pünkösd vasárnap a nagymise
után kb.13 órakor indulás haza. Az úton
hazafelé civil program. Feliratkozás
Langó  Ferenc Attilánál és Bencző
Máriánál. Telefonszámok: 0723794399,
0748155514, 0256350227, 025635320.
Minden komoly zarándokolni vágyót sok-
sok szeretettel várunk!
                                  Langó Ferenc Attila

Majális
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LUGOSI HÍRMONDÓ

A Lugosi Hírmondó non-profit jellegű, ingyenes
kiadvány, mely pályázat útján elnyert támoga-
tásokból és önkéntes adományokból tartja fenn
magát.

Kérjük a tisztelt olvasóközönséget, hogy
lapunkat erkölcsileg és anyagilag támogatni
sziveskedjék!

Számítunk az Ön támogatására is!
A szerkesztőség fenntartja magának azt a jogot,

hogy a kéziratokat szükség szerint átdolgozza. Meg
nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem
adunk vissza. A cikkek szerzői vállalják a
felelősséget írásaik tartalmáért.

Névtelen leveleket nem veszünk figyelembe.

Lapzárta: 2014. április 7.

Hirdessen a Lugosi Hírmondóban!
A lap megjelenik minden hónap végén.

Apróhirdetéseket és reklámokat elfogadunk minden
hónap 20. napjáig. Tarifáink: reklámok esetén 0,50
lej/cm2-ként, apróhirdetések esetén magán-
személyeknek szavanként 0,50 lej, jogi szemé-
lyeknek 1 lej. Kiemelt helyen (első oldalon) vagy
kiemelt szöveg esetén kétszeres a tarifa. Kifizetés
megegyezés szerint.Várjuk tisztelt ügyfeleinket!

TÁMOGATÓINK
A Lugosi Hírmondó állandó támogatóinak névsora:

A Sorel Amigo Kft forgalmaz több ezer színben
számítógépen előállítható, az EU követelményeknek
megfelelő, környezetbarát, holland importból származó,
vízben oldódó, bármely típusú autóra alkalmas metalizált
vagy fényes festéket. Bővebb felvilágosítás a fenti címeken
vagy telefonokon. Kaphatók még festékek – Trilak, Düfa,
Köber, Azur – különböző építkezési anyagok és
villamossági cikkek, minden nagy választékban.

Sorel-Amigo Kft Lugos
Somesului utca 18. szám; Ion Vidu utca 15. szám

Tel.: 0256-351325. vagy 0256-351108.
E mail: sorelamigo@yahoo.com

Lakatos  család

Hivatalos engedéllyel rendelkező fordító magyar, román, angol nyelvű
szövegek fordítását vállalom bármilyen szakterületről, jutányos áron,
sürgősségi esetben is. Érdeklődni lehet a 0743-101353 telefonszámon illetve
személyesen a Magnoliei utca 15. szám alatt.

HIVATALOS  FORDÍTÓ LUGOSON

 VÁSÁROLOK 1950 előtt készült képeslapokat. Érdeklődni a
szerkesztőségben lehet vagy telefonon a következő számon: 0721-236490.
VÁSÁROLOK  Lugost és a környező magyar településéket

ábrázoló régi képeslapokat. Érdeklődni lehet a szerkesztőségben vagy
telefonon a következő számokon: 0256-354475, 0721-236490.
KERESEM  olvasás vagy megvétel céljából Katolnay László

könyveit. Érdeklődni lehet a szerkesztőségben vagy telefonon a következő
számokon: 0256-354475,  0720-028187 vagy 0721-236490.
Régi magyar bánsági ételek receptjeit várjuk az idősebb ol-

vasóinktól, amelyek lakodalom, Húsvét, Karácsony vagy más események
alkalmából készültek. Érdeklődni lehet a szerkesztőségben vagy telefonon
a következő számokon: 0256-354475, 0721-236490.
  Szeretnénk összegyűjteni a bánsági magyar lakodalom, eljegy-

zés, születés, sorozás, bevonulás, temetés vagy más családi esemény
rigmusait, mondókáit, szertartásait. Érdeklődni lehet a szerkesztőségben
vagy telefonon a következő számokon: 0256-354475, 0721-236490.

Raminger Margit – Németország;
Kovács Sándor – Lugos;
Vásári Piroska – Lugos;
Lakatos Olga és Sorin – Lugos;
Farkas József – Szoborsin;

Abrán Regina – Lugos;
Juhász Julianna – Lugos;
Papp Mihály – Gyergyóremete;
Papp Gabriella – Gyergyóremete;
Dr. Higyed István  – Lugos.

Mentők, tűzoltók, rendőrök:            112
Kórház:                   0256-353730, 353731
Tűzoltóság:                         0256-351560
Rendőrség:                          0256-351212
Közrendőrség:                    0256-353324
Csendőrség:                        0256-353511
Református parókia:          0256-351103
Katolikus plébánia:            0256-351758
RMDSz:                               0256-353240
Polgármesteri Hivatal:       0256-352240
Gáz (ingyenes):                  0800-800928
Gáz Marosvásárhely:       0265-200928;
                    0265-200366;  0801-000366;
Meridian (víz):                    0256-351750
Salprest (szemét):        0256-352830

Murgu iskola: 0256-351744
Magyar óvoda: 0256-358441
Színház: 0256-354013
Kultúrház: 0256-353253
Munkaerő Hivatal:   0256-351812
Vasútállomás tudakozó: 0256-359679
Romtelecom info:   0256-118932
Ermis kábelTV:                0256-376888
MOL benzinkút:               0256-358377
Munkaügyi Hivatal:       0256-351776
Törvényszék:                  0256-352372
Pénzügyi Igazgatóság:  0256-351673
Kereskedelmi Kamara:   0256-354920
Városháza (ingyenes):   0800-801000

HASZNOS  TELEFONSZÁMOK:


