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Lugoson az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc emlékére szervezett
megemlékezéseknek – a megszokott
forgatókönyv szerint – három helyszíne
van: a Városháza melletti Murgu-szobor,
a Református Templom és a Katolikus
Temető.

Az idén szép időben kezdődtek a
március 15-ei megemlékezések az
Eftimie Murgu-szobornál, mégis keve-
sen vették a fáradtságot, hogy Nemzeti
Ünnepünkön jelen legyenek. Kiss Mihály
nyugalmazott történelemtanár beszélt a
magyar forradalomról és szabadság-
harcról és ennek eszméit felvállaló
Murgu érdemeiről.

A Református Templomban mű-
soros, ökumenikus istentiszteleten Nt.
Gáll Zoltán Zsolt tiszteletes és Ft.
Dumitresc Mihail Titi plébános hirdettek
igét. Résztvettek Czapp István igazfalvi
és Csizmadia Ferenc nagybodófalvi-

Március 15. Lugoson

szapáryfalvi református lelkipásztorok.
A református ifjúsági kórus és az egye-
sített református és katolikus felnőtt
énekkar  forradalmi dalokat énekelt, va-
lamint az alkalomhoz illő versek hang-
zottak el. Reformátusok és katolikusok
együtt vettek részt az ünnepi megemlé-
kezéseken.

Az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc eszméi, a Tizenkét pont ma
sem vesztettek aktualitásukból, érvénye-
sek, mert ezen kérések nagy része ma
is megoldatlan. Az összefogás megmu-
tatta erejét 1848-ban, ez  kellene legyen
magyar identitásunk mérföldköve 167
év után manapság is!

Az esti fáklyás felvonuláson keve-
sebben vettek részt a sötétség beállta
miatt. A Katolikus Temetőben lévő 1848-
as honvédsíroknál Langó Ferenc Attila
néhány mondatos méltatása után ko-
szorúkat helyeztek el Szende Béla hon-

védelmi miniszter családi sírboltjára és
Jancsó Sándor 1848-as honvédszázados
sírjára.

Király  Zoltán

Istentől áldott, szeretetben gazdag
Húsvéti Ünnepeket kíván Önnek

és kedves családjának!
A szerkesztőség
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VISSZATEKINTÕ

Az elmúlt író-olvasó találkozón
Lugoson a Magyar Ház nagytermében
nem maradt üresen egyetlen szék sem.
Sokan kíváncsiak voltak a Heti Új Szó
évkönyvének, a Mindenki Kalendá-
riumának 19. kötetére. Ugyanakkor
megünnepeltük a Temesvári Heti Új
Szó megjelenésének 25. évfordulóját,
valamint a Lugosi Hírmondó 100.
lapszámának kiadását is.

A kellemes kikapcsolódás mellett a
közönség egyben a tisztújító közgyűlés
szerepét is betöltötte.

Író-olvasó találkozó

Pozsár József  a helyi RMDSz
szervezet elnöke köszöntötte a Te-
mesvári Heti Új Szó főszerkesztőjét
Graur Jánost, Szekernyés János
újságírót, helytörténészt és Makkai
Zoltán gazdasági igazgatót, szer-
kesztőt, valamint Marossy Zoltán
Temes megyei alprefektust és Nagy
Zoltán tanácsadót.

Ezután bemutatta a 2015-re ter-
vezett eseménynaptárt. Javaslatok
hangzottak el az elkövetkezendő 3 évre
szóló vezetőség megválasztására, u-
gyanis a jelenleginek lejárt a mandá-
tuma.

Marossy Zoltán  alprefektus
köszöntőbeszédében hangsúlyozta,
hogy az RMDSz szerepe – helyi és
országos szinten – a magyarság kivívott
jogainak megvédése, a magyarság
kultúrájának, nyelvének, hagyomá-
nyainak és értékeinek megőrzése, a
közösségépítés folytatása. Fontos,
hogy Lugoson az RMDSz részt ve-
gyen a Városi Tanácsban, hogy a
magyarság érdekeit képviselhesse.

Graur János a Heti Új Szó főszer-

kesztője – aki lugosinak is vallja
magát, hisz két évtizeden át itt élte
fiatal éveit – köszönetet mondott a
lugosi olvasóknak, akik hozzájárultak
a lap fennállásához, fenntartásához 25
éven át, akik megrendelik és olvassák
a lapot. A Mindenki Kalendáriuma 19
éven keresztül az évkönyvnek meg-
felelő állandó és tipikus rovatok mellett
– mint a névnapok magyarázata,
hagyományok, receptek, horoszkóp,
kertészkedőknek, gyógynövények,
rejtvények, stb. – a kezdetektől fogva

felvállalta a temesvári és bánsági
helytörténet és jeles magyar szemé-
lyiségek megismertetését. Szeker-
nyés János, Pálkovács István,
Jancsó Árpád és mások írásait
komoly és több évtizedes kutatómun-
ka előzte meg.

Szekernyés János elmondta,
hogy 50 éve szegődött el újságírónak
Temesvárra a Szabad Szó napi-
laphoz. Elmondta, hogy itt a bánsági
szórványban minden nemzetiségnek
megvan a maga történelme. A bánsági
magyarság történetét fontos meg-
ismertetni a magyar közösséggel,
mert a többségi nemzet nem mindig
ábrázolja hitelesen és részrehajlás
nélkül történelmünket. Állandó
helytörténeti rovata van a Heti Új
Szóban: a Temesvár kövei, mely túl
van az 500. fejezeten. A Mindenki
Kalendáriumában is több írással
szerepel. Két feledésbe merült bánsági
személyiséget mutat be. Az egyik
Abafi Aigner Lajos, a Nagyjécsán
született történész, aki megírta a
szabadkőművesség történetét, a másik

a Szakálházán született Kállai Ernő
műkritikus, művészeti író.

Graur János méltatta a 16. év-
folyamába lépett Lugosi Hírmondót.
Méltó elődök – Jakabffy Elemér,
Arató Andor, Willer József, Sulyok
István és mások – után Lugoson nem
könnyű feladat újságot írni, szerkesz-
teni.

Király Zoltán a Lugosi Hír-
mondó főszerkesztője a lugosi szór-
ványban  az újságírás és kiadás
pályázatairól, nehézségeiről beszélt. A

100. lapszám 16 oldalas – lehetett
volna akár 100 oldalas is – mely főleg
válogatás az elmúlt 15 év terméséből.
A lapot lugosiak írják, a helyi kö-
zérdekű hírek, és aktuálpolitikai írások
mellett helyet kapnak az irodalmi
próbálkozások, a helytörténet és a lu-
gosi híres emberek fejezetek is. Meg-
említette Lugosi Béla világhírű,
amerikai filmszínészt és anyai ágon a
lugosi származású Teller Ede világ-
hírű tudóst, akikre büszkék vagyunk.
Mindkettőjük rövid életrajza benne van
a 100. lapszámban.

Célunk továbbra is a hiteles és pon-
tos tájékoztatás. Az anyanyelv első
sorban a családban él tovább, valamint
a magyar iskolában és a történelmi
magyar egyházainkban az istentiszte-
leteken. Az anyanyelv gyakorlása
magába foglalja az írott és/vagy újab-
ban elektronikus újságunkat is.

Időközben megtörtént a szavazás
és az eredmények felolvasása. A
névsor a harmadik oldalon olvasható.

Király  Zoltán
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AKTUÁLIS

  A tanács decemberi ülésén
jóváhagyta a szabadtéri uszómedence
megvalósíthatósági tervét.
 A  város személyi és köztulaj-

donában lévő telkek és helyiségek  bér-
beadási szerződését meghosszabította
a városi tanács 2015. december 31-ig.
A határozat 70%-ban érinti a gépkocsi-
garázstulajdonosokat.
 Az év első gyűlésén januárban, a

városi tanács 5 szakbizottságából
kiestek a PNL és PDL tagok és az új
politikai algoritmus szerint a városi ta-
nács megválasztotta az új PSD tago-
kat, az 1. számú határozattal.
 A tanács elfogadta a 2015-2016-

os tanügyi évre a privát és állami
iskolahálozat tervét.
A városi piac új neve TIMISUL,

a 4. számú határozat értelmében.
                        Kovács  László

A lugosi RMDSz szervezet vezetősége
Elnök-politikai ügyvivő

Ügyvezető elnök

Szervezési bizottság:
RMDSz arculatáért,

kampány- és sajtófelelős

Gazdasági bizottság:
Vagyonkezelő, gazdálkodási

és jogi bizottság

Oktatási és művelődési bizottság:
Tanügyi, kultúra és sport bizottság

Egyházügyi, jogi és
szociális bizottság

Szórvány bizottság

Ifjúsági bizottság

Pozsár József
Sallai István
Kovács László
   Bencző Mária
  Jámbor Imre
   Bors Levente
Paraczki Mihály
   Király Zoltán
   Molnár Jolán
  Dezső Ferenc
   Medelean Erzsébet
   Erős Ibolya
Kiss Mihály
   Kiss Varga Mária
   Schlier Erzsébet
   Kiss Gyula
Langó Ferenc Attila
  Blága Péter
   Báti Lídia Erzsébet
   Gutu Zita
  Gergely István
Kovács Aranka
   Békési Csaba
  Csatári János
   Malin Piroska
Gáll Zoltán Zsolt
   Csatári Izabella
   Fratila Lucia
   Cimpoca Beatrice

Elnök-politikai ügyvivő
Ügyvezető elnök
Szervezési alelnök
 
 
 
Gazdasági alelnök
 
 
 
 
 
Oktatási-művelődési alelnök

 
 
Egyházügyi, jogi és szociális alelnök

 
 
 
Szórványfelelős alelnök
 
 
 
Ifjúsági alelnök

Összeállította: Pozsár József

A város költségvetése
az idén a bevételi oldalon
100 millió új lej, a költségek
pedig 118 millió új lejre
rúgnak. Ez úgy lehetséges,
hogy 2014-ből 20 millió új
lej maradt meg, mely az
idén felhasználható.

A bevételeket a helyi
adók és illetékek, valamint

Lugos költségvetése 2015-ben Tanácsi hírek

a Kormány által egyenesen Lugosra átutalt összegek képezik.
A kiadások nagy része  – 70 %-a – a már megkezdett beruházások befejezését

célozza meg, de újakat is tartalmaz. Természetesen a működtetés és az
alkalmazottak fizetése is biztosítva van.

Befejeződik az idén a strand, a fedett úszómedence. Folytatódik az utcák és
járdák további aszfaltozása, a műemlék épületek konzerválása és felújítása, stb.

Új beruházások: a Vashíd és környékének, a Pro Arte Galériának, a Brediceanu
Háznak felújítása, a Bazár – Boldea Hídja – Piac úthálózatának kialakítása és
mások.

A Karánsebesi út, a Memorandului és Balcescu utcák kereszteződésében
megkezdődött a körforgalom építése. Király  Zoltán
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Az idei farsangi bálban február 14-
én százhúsz személy vett részt a lugosi
Kristály étteremben. Nagy volt az érdek-
lődés, többen is lettek volna, de a terem

A tavaszi nap melengető sugarai
hívogatták  a teadélutános hölgyeket az
RMDSz-székházba. Szépen feldíszített
terem és kellemes hangulat várta
mindazokat, akik együtt akarták meg-
ünnepelni március 8-át, a nők nemzet-
közi napját. A rendezvényt hagyo-
mányosan – szombaton, március 7-én
– tartottuk meg. Mire közeledett a
kezdési időpont, igencsak kicsinek bi-
zonyult az RMDSz székház nagyterme.

Pozsár József, a lugosi RMDSz
szervezet elnöke egy-egy piros tulipán-
nal köszöntötte az egybegyűlt nőket, úgy
mint minden évben. A meglepetés a
lugosi Flamingo zenekar volt, késő estig
hangot adtak a szebbnél szebb magyar
nótáknak  és hallgatóknak. Mindenki
jókedvűen dalolt és táncolt. Az est fény-
pontja mégis Kiss Melita nyugalmazott
zenetanárnő volt, aki fiatalos könnyed-
séggel játszott az elektromos orgonán,
kísérte a notáskedvű társaságot.

TÁRSADALOM
Farsangi Bál

befogadóképessége ezt nem tette
lehetővé.

Örvendetes, hogy nagyon sok fiatal
vett részt, több asztaltársaság része-

ként, házasok és nem házasok, akik jó
kedélyükkel és civilizált mulatásukkal
emelték az est szellemiségét. Úgy néz
ki, hogy van jövő, lesznek, akik tovább
éltessék hagyományainkat, lesz kinek
továbbadni a stafétabotot.

Az igazfalvi Angelis’96 zenekar is
remekelt, retró zenével indítottak, belop-
ván magukat a résztvevők szívébe. Innen
már csak egy lépés volt a tüzes csár-
dásokig, amelyek emelték a mulatozás
hangulatát. A táncosok tapssal, brávó és
hogy volt kiáltásokkal nyilvánították ki
tetszésüket. Öten öltöttek farsangi jel-
mezt erre az alkalomra, a zsűri rang-
sorolása alapján az első három helyezett
értékes ajándéktárgyakat vihetett haza.
Tombolahúzás is volt, több mint 70
nyeremény talált gazdára. Hajnalig folyt
a felhőtlen mulatozás, amit társasági
versenytánc-bemutató is színesített. A
bálozók részéről többször elhangzott,
hogy ez igen, ilyen mulatságot, ilyen
bálokat szeretnének a jövőben is.

              Langó Ferenc Attila

Nők Napja

Köszönet Blága Péternek is, aki he-
gedűn játszott.  Külön köszönet és hála
a felejthetetlen estéért Melitának, a
zenekarnak és minden kedves részt-

vevőnek. Jövőre mindenkit vissza-
várunk!

Isten éltessen minden nő olvasónkat
sokáig-sokáig! Kovács  László
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Az én Szurdokom határrész Buza
községben Kolozsvártól délkeletre,
órányi járásra, Erdélyben. Egy miniatűr
Erdély. Ovális alakú, mély völgy egy
kristálytiszta patakkal. A patak bal és
jobb partján csodálatosan zöld gyepű
kaszálók, ezt körülfogó hegyek körben,
sejtelmes suttogással bongó tölgy-
faerdők.

Ezt írja szülőhelyéről, hazájáról a
következőképpen vall:

Az én hazám, az én hazám... nekem
egyáltalán nincsen. Ez itt csak lak-
helyem, a nevem „Tocaci”, néha Boz-
gor. Az én hazám, fehér kavicsokkal
körberakott, gondozott virágágyások,
hosszú sor nyárfa, odébb mesebeli
takaros házak, Anna-lak, Márta-lak,
Vártalak, Panni, Fecske-lak, Tündér-
lak, Szeretlek, odébb suhogó nádas,
amit csendesen hintáztatott a pajkos
szellő, a távolban általam csak filmek-
ben látott mesehajó... Hát akkor úgy
éreztem ez itt az én hazám is. Vészkiáltás
ez itt a Kárpát-medencében: még
vagyunk és még magyarul álmodunk!

Hóvirág, csermely, patak, Szurdok völgye,
Zöld mező, az első gólya, aztán a fecske
Mint sebes nyíl az éteren át,
Miért sajog és miért fáj
Hetvenen túl, hetvenegyen még innen
Már nem lenne szép semmi sem?
Szőkék, barnák, az ifjúkori szerelem,
Könyv, próza, vers, kávé, a fekete,
Sokszor feketeleves!
Elbánt velem, ki csak tehette,
Érte az Isten, hol igen, hol nem: megverte.
Azt bünteti, kit szeret...
Van-e még hit, remény, szeretet?
Alexander Petrovics, népünk fogadott fia
Ki lettél Petőfi, a lánglelkű költő
Én fajtám közt vagyok még mindig mostoha.
Most tavasz van, nyár jön, a lángoló.
Erzsébet fogom a kezed,
Aztán jöhet a sárguló, szőke ősz
Tán akkor Emeric-ből újra Imre lesz!
Ha jön az ősz, millió, aranyló levelek
Talán én is veletek megyek!

De addig még dolgom van
Álmodok éjjel, leírom hajnalban
Le kell írnom, mert nemzetem bajban van!
Nincs már puszta mit el kell foglalni
Cél, remény, harc s a győzelem
Tán magamat le- vagy meggyőzhetem
Segíts hát édes Istenem!
Álmomban jönnek még szőkék, barnák
Szárnyak nélküli angyalok
Vélt vagy lehet valós menyország?
Miért a kegyetlen ébredés
Még mielőtt a félisten velem hál?
Azok a fényes csillagok, az egyik majd lehull...
Nem voltam Petőfi, Arany, sem édesszájú Kazinczy
Csak egy szót, az Álommagyart bízom rád nemzetem
Nem tudjátok, hogy van ilyen?
Legyetek majd azon, hogy jönne az ébredés
Még csak egy szót, mielőtt mennék
Ha véget ér az út:
Álommagyar marad: nem sok, nem kevés!

                                                                                             2009.

LUGOSI  HÍRES  EMBEREK

TAKÁCS  IMRE
(1938 – 2015)

1938-ban született, Kolozsváron
végezte tanulmányait a Református
Teológiára járt, de nem szentelték pappá.
A sport terén tevékenykedett, peda-
gógusként dolgozott. Lugoson telepedett
le nyugdíjazása után. Ekkor ismer-
kedtünk meg. A sakk volt a hobbyja,
országos és nemzetközi versenyeken
vett részt. 2002-ben a Státustörvény
jótékony hatásának köszönhetően elsők
között igényelte a Magyar Igazolványt.
Elhozta első írását az Álommagyart,
mely megjelent a Lugosi Hírmondóban.
Ez az írás meghatározta további irodalmi
tevékenységét, mert nagy sikert aratott.
Később lapunk irodalmi szerkesztőjévé
vált. Ugyanakkor az általa alkotott,
szerencsés szóösszetétel, az írói fantázia
megengedett szüleménye, ragad-
ványnevévé is vált: mindenkinek ő lett
az Álommagyar.

Iskolázottsága, műveltsége, írás-
készsége, tehetsége következtében szín-
vonalas, aktuális és ugyanakkor ma-
radandó, élményeiből táplálkozó írásai
mind megjelentek a Lugosi Hírmon-

dóban és kötetté gyarapodtak.
Terveztük az Álommagyar második

bővített 200 oldalas kiadását, amelyben
a megjelent írások mellett újak is helyet
kaptak volna. Minden írást illusztrációk
ábrázoltak volna, a régiekre meg is van-
nak a rajzok. Kaszner Margit magyar-
országi képzőművész készítette. De ez
már csak terv marad örökre.

Sok mindent megálmodott és az ál-
mokba menekülve mondta ki véle-
ményét, bírálatát a vallásról, az aktuál-
politikáról. De azt biztos nem álmodta
meg, hogy református, nagy magyar
létére eltartói, örökösei a város szélén
levő román ortodox temetőbe fogják –
szinte titokban –  elhantolni.

Március 15-én a Murgu-szobor ko-
szorúzása közben mobiltelefonon érke-
zett a hír, hogy elhunyt az Álomma-
gyar. Szép időzítése a sorsnak. Az
Álommagyar örökre lehunyta szemét
és valahol fenn az égben  sakkozik
képzeletbeli világában.

Imre bácsi nyugodjál békében!
  Király  Zoltán

Takács  Imre
Mielőtt mennék
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IRODALOM

Itt áll előttünk nagyapánk
Pajkos két apró unokád
Odébb a szobaajtónál
A kisebb mászva botorkál.
Nagyobbak vagyunk, hangosak
Csodásan mégis csöndesek
Szavakat mondva suttogva
Melyik most vajon a legszebb?
Tavasz van, s hulló hajadról
Nem távozik el már a dér
Orozva lopta be magát
A tűnő évek idején.
Mosolygós még a két szemed
Gyengéden, szépen néz le ránk
Engedje Isten, hogy szeress
Még sok-sok boldog éven át
Egészséggel, békességgel
Kedves, drága,  jó Nagyapánk!

Őszközéptől tavaszközépig nagy-
apám (öregapám) a kuckó lakója volt.
A kuckó a búboskemence és a házfal
közti rész, jó meleg fészek, ahol mi is
elaludtunk, s onnan emelt anyánk az
ágyba, a kemencén melegített dunna
alá. Hej, de édesek voltak azok az es-
ték!

Anyánknak nem volt ideje mesélni
nekünk, de öragapánknak igen! A
legtöbb mesehősök a jó meg a rossz
emberek voltak, ahol mindig a jó, az
igazság győzött. Éjjel álmunkban is
folytatódott a mese. Az eresz alól a
kisfecskék csicseregték fel az álmun-
kat, amikor már sütött a Nap és ragyo-
gott minden.

Nos, a kuckó! Öregapót eltakarta,
ha a szomszédnénik, kettő-három átjött
melegedni a kemencepadkán. Nem
sejtették, hogy kihallgatja őket valaki
a kuckóban. De az is megesett, ha
pletykálkodtak, kiszólt öregapó: Hallják
maguk! Ide ne hozzanak, de ne is vi-
gyenek! Takarodjanak haza!

Két napig nem, de azután vissza-
szállingóztak, mert náluk nem volt ke-
mencepadka, meg ha volt is, nem min-
denütt volt amivel befűtsék a kemen-
cét. De amikor visszabátorodtak, már
csend volt, nem ócsároltak senkit.
Féltek a kuckótól!

Öregapám nem járt iskolába.
Iskolás gyerekektől elsajátított egy-
egy betűt, a porban gyakorolta, össze-
kötötte a betűket, így tanult meg írni-
olvasni. Volt egy nagybetűs Bibliánk,
télidőben megtelt a meleg szoba, nagy-
apó olvasott a Bibliából fél éjszakát,
mire eltávoztak a hallgatók.

Bekerült a dézsa a melegvízzel,
estéről-estére s utána még meghúzta
a boroskancsót, amelyik a kemen-
cenyakon pózolt, elfújta a petróleum-
lámpát és csend borult a kisszobára.
Nagyanyó már aludt a különágyban, s
mikor megvirradt már talpon volt,
befűteni a kemencét. Lenge ingecs-

Fülöp  Lídia

Öregapám
kékben kuporogtunk nagyapó térdén
a meleg kuckóban, nagyapó mesélt, s
mi ittuk, mint a reggeli tejeskávét.
Mindenre megtanított apó: hogyan kell
köszönni a felnőtteknek, szót fogadni,
segíteni a ház körül a szüleinknek, hogy
kell szeretni, gondozni az állatokat,
kímélni a madárfészkeket, stb.

Cséplés után a hosszú szalma-
kazalban késő estig mesélt, idézve
részeket a Szentírásból: Jákob lét-
rájáról, a zsidók 40 évig tartó vándor-
lásáról, hogyan büntette meg őket Isten
amiért Krisztus Urunkat megfeszí-
tették, a csillagok állásáról, a Tejútról,
a hajnalcsillagról, a vacsoracsillagról,
stb.

Mire óvodába, iskolába kerültünk,
mi már sok mindent tudtunk. S árok-
parton tovább is adtuk a többi gyerek-
nek.

Egyik alkalommal az átalsó szom-
széd már ősszel átjött gabonát köl-
csönözni, majd a jövő évi termésig.
Azzal hozakodott elő, hogy Bácská-
ban, ahonnan jöttek, milyen jó földek
voltak, nem kellett kapálni, mégis ter-
mettek.

Miért nem maradtatok ott? – szólt
a kuckó. – A jó földet ott eladtátok,
míg tartott az árából, szólt a muzsika
az ablakotok alatt, persze kapálni itt
sem szerettetek és töréskor zsákkal a
nyakatokban törtök. – Csend lett, elol-
dalogtak a beszélők.

Kora tavasztól késő őszig villant a
kocsiúton a fehér sinkó – fehérített
kenderfonalból készült kabát – vitte-
hozta a kocsiút, még nyolc évtized után
is. Szaladtunk elébe, húzta ki a sinkó
zsebéből a gyenge szőlőhajtás köteget,
vagy ha mást nem, madárlátta kenye-
ret a tarisznyából. Közel volt a százhoz,
amikor egyik reggelen meghalva talál-
ta anyám. S ím most a régi kislány
közel kilenc évtized után üzeni:

- Köszönöm nagyapám!

Fülöp  Lídia

Nagyapánk

Húsvéthétfő napján
Betértem locsolni
E viruló rózsát
Ne hagyjuk hervadni!
Csillogó hajára
Permetezek vizet
Mely rózsából kivont
Permetnek a leve.
Ha lehetne kapni
Locsolásért tojást
Inkább, ha lehetne
Lánykát otthonomig!
Karomba cipelném
Boldogságba vinném
Segítnek szüleink
Kenyéren és vizen.
Indulhatunk, anya ?
Apa: - Nem oda Buda!
Kinn áll Bodri kutya!
Vinnéd a lányt? Leránt!
Várhatna rád apád!
- Elég lesz a tojás!

Locsolóvers
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Buziásfürdő lakossága 7023 ebből
207 magyar (2,95%) a 2011-es nép-
számlálás szerint. A város mindkét be-
járatánál – román, magyar és angol –
háromnyelvű tábla tájékoztatja az au-
tóval utazókat, hogy Buziás gyógy-
fürdő. Gazdasági, kereskedelmi és
gyógyászati szempontokat is figye-
lembe véve, szép gesztus a magyarok
iránt!

                          Király  Zoltán

A lugosi magyarság tervezett eseménynaptára
Hónap

Május
Május
Május
Május
Május
Május
Június
Június
Aug.
Szept.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

Nap

2.
3.
9.
16.
22.
30.
18.
27.
15.
8.
6.
10.
23.
24.
6.
12.
20.
31.

Programterv

Közösségépítés,  bográcsos
Anyák napi ünnepség
Szombati Szabó István szavalóverseny
Megemlékezés Jakabffy Elemér életéről 17.05.81-19.05.63
Kirándulás: Csíksomlyóra
Nemzedékek találkozója
Évzáró ünnepély
Kirándulás: Szőregre - rózsa ünnep
Lugosi búcsú
Kirándulás: Radnára - búcsú
Koszorúzás és megemlékezés az Aradi Vértanúkról
Szüreti bál
Megemlékezés az 1956-os forradalomról
Kirándulás: Békéscsabára - kolbászfesztivál
Mikulás ünnepe
Kirándulás: Szegedre - Karácsonyi vásár
Lugos napja
Szilveszteri mulatság
minden hónap utolsó szombatján teadélután

Helyszín

Lugos
Lugos Református Egyhaz
Lugos Református Egyhaz

Lugos RMDSZ székház
Csíksomlyó

Lugos
Lugos RMDSZ székház

Szőreg
Lugos
Radna
Arad

Lugos
Lugos RMDSZ székház

 Békéscsaba
Lugos RMDSZ székház

Szeged
Lugos
Lugos

Lugos RMDSZ székház

Összeállította: Pozsár József

PROGRAMAJÁNLÓ

AKTUÁLIS
Tavaszi lomtalanítás

2015. március 28-án a Temes bal partján Német Lugoson, április 4-én pedig
a Temes jobb partján elterülő Román Lugoson a Salprest Köztisztasági Vállalat
elviszi a növényi hulladékokat és felesleges vagy elavult tárgyakat, aki reggel 7-ig
kiteszi a háza elé vagy a kukák mellé. Ugyanakkor régi háztartási gépeket is
elviszik, ha bejelentik előre a 0256-352834 Telekom fix számon. Építkezési
hulladékot és háztartási szemetet ezeken a napokon nem szállítanak el.

Bárányvágás
Tekintettel a Húsvét közeledtére a báránypiac a Bazár mellett, az ideiglenes

piac helyén működik március 28. és április 14. között.

Lugosi Béla 3D mozi
Április 9-én 17 órakor lesz az első filmvetítés a Lugosi Béla nevét viselő három-

dimenziós (3D) moziban. Minden működési engedély jóváhagyva. A belépő jegyek
árai 3 és 15 lej között fognak ingadozni, annak függvényében, hogy hagyományos
vagy háromdimenziós változatú filmet vetítenek, mikor készült a film, valamint
más paraméterek szerint is fogják értékelni a Városi Tanács határozata alapján.

Tilos a halászat
Április 11. és június 9. között tilos a halászat a természetes élőhelyeken, így a

Temesben is.
                                                              Összeállította: Király  Zoltán

Buziásfürdő
magyarul
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A Lugosi Hírmondó a lugosi magyarok
tájékoztatója, politikai, oktatási, közéleti,
művelődési, helytörténeti, irodalmi, társadalmi,
gazdasági havonta megjelenő szórványlap.
Kiadó: Putnoky Miklós Alapítvány, Lugos
Szerkesztőség:
Főszerkesztő: Király Zoltán (tel.: 0721-236490).
Olvasószerkesztő: Király Rozália
                                                   (tel.: 0720-028187).
Szerkesztőbizottság: Pozsár József (politika,
városi tanács, tel.: 0744-549396), Király Zoltán
(külpolitika, hírek, gazdaság, tel.: 0721-236490),
Fülöp Lídia (irodalom, kultúra tel.: 0256-353771),
Király Rozália (oktatás, helytörténet, kultúra, tel.:
0720-028187), Kovács László (társadalom, tel.:
358337), Langó Ferenc Attila (társadalom,
politika, tel.:  0723-794399), Takács Imre (iro-
dalom), Simon István.
Magyarországi munkatárs: Lugosi Papp János
Budapest (tárcanovella).
Fényképek: Király Zoltán, Langó Ferenc Attila
Tördelőszerkesztő: Dömötör Adriana
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305500 = LUGOJ
Str. Viorelelor Bl.C6. Ap.9.
Tel.: 0721-236490.
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Nyomda: Almariones Kft, Lugos
ISSN 1583-9354.

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: 2015. március  23.

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.
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:


