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Kisrégiós találkozó Lugoson 

Az RMDSZ-nek jelenleg 17 képviselője és 
8 szenátora van Románia parlamentjében, 
az Európai Parlamentben két képviselője 
tevékenykedik, a kormányban pedig minisz-
terelnök-helyettese és 3 minisztere van a hoz-
zátartozó apparátussal. 

Március folyamán a Temes megyei RMDSz 
szervezet több helységben tartott találkozót a tag-
sággal. Lugoson a Felső-Béga menti települések 
közös találkozójára került sor.  

Molnár András a Temes megyei szervezet 
elnöke ismertette a választások óta eltelt két 
év eredményeit és megvalósításait, melyek a 
jövőt építik. Erdély fejlesztése, visszaadja azt 
a reményt és hitet, hogy a szülőföldön lehet és 
érdemes tervezni, lehet jó és teljes életet élni. 

A fontosabb eredmények és megvalósítások a 
következők:

- Románia Parlamentjében az RMDSz kez-
deményezésére megvalósult a nyugdíjemelés 
és több szociális juttatás – a térségünkben dúló 
először Covid megbetegedések, majd a háború 
okozta infláció következtében – amikor meg-
védték a munkahelyeket, a kisvállakozókat és a 
gazdákat. 

- Adótámogatásokat vezettek be az építkezés-
ben, a mezőgazdaságben és az élelmiszeripar-
ban.  

- Nyugdíjuk függvényében 1500 lej alatt évi 
1000 lejjel, 2000 lej alatt évi 800 lejjel, 3000 lej 
alatt évi 600 lejjel segítik a nyugdíjasokat. 

- Az energiaszámlák kifizetésére évi 1400 lejes 
támogatást kapnak a 2000 lej alatti jövedelemmel 
rendelkezők. Kéthavonta 250 lej értékű szociális 
utalványt kap mindenki, akinek a jövedelme nem 
éri el az 1700 lejt, ezt élelmiszer-vásárlásra lehet 
elkölteni.

- 90%-os kompenzációt kapnak gyógyszer-
vásárláskor azok, akiknek maximum 1608 lej a 
nyugdíja.

- A temetkezési segély 6789 lejre emelkedett.
- A 2 év alatti és a fogyatékkal élő gyermekek 

600 lej, a 2 év felettiek 243 lej gyermekpénzt 

kapnak. 
- 203 új bölcsőde épül, a cél az, hogy minden 

magyar gyermek modern és biztonságos bölcső-
débe járhasson.

- Elindult a Family Start program, a 18 és 45 
év közötti párok kedvezményes hitelt vehetnek 
fel, a kamat 75%-át átvállalja az állam.

- Elindult a Student Invest diákhitel, a 18 és 31 
év közötti fiatalok egyetemi tanulmányainak di-
ákhitel kamatját 100%-ban átvállalja az állam.

- Az RMDSZ kezdeményezi a nagyszülői 
GYES-t: nyugdíjas nagyszülő legtöbb 650, még 
nem nyugdíjas nagyszülő akár 1500 lejt kaphat 
havonta, 1500 lejes utalványt minden újszülött 
után, ingyenes betegbiztosítást és szűrővizsgála-
tokat az anyáknak és lakhatási jellegű hiteltámo-
gatást a nagycsaládosoknak.

- Erdélyben 1813 településen folytatódik víz-, 
szennyvíz- és gázhálózat fejlesztése, utak kor-
szerűsítése, hidak építése. Két év alatt közel 400 
oktatási intézmény: iskola, óvoda, bölcsőde épül 
és megújul.  44 uszoda, 303 sportlétesítmény és 
2 műjégpálya épül.

- Megépülnek azok az autópályaszakaszok, 
amelyek lehetővé teszik, hogy bármelyik szé-
kelyföldi településről legtöbb egy óra alatt autó-
pályára lehessen jutni.

- Folytatódik a vasútvonalak villamosítása, 
megduplázzák a vágányokat a Kolozsvár-Nagy-
várad közötti szakaszon.

- Felújítják a Dés-Szatmárnémeti, Szatmár-
németi-Nagybánya, Szatmárnémeti-Nagyvárad, 
Temesvár-Arad-Karánsebes szakaszt.

- Több mint 1000 kilométer új, a településeket 
összekötő turisztikai kerékpárút épül.

- Az RMDSz kezdeményezésére bukaresti 
jóváhagyás nélkül lehet azonnal közbelépni 
medvetámadás esetén.

- Közel 30 ezer hektárnyi erdő megújult. Visz-
szaszorult az illegális fakivágás. 57 ezer hektár 
erdő telepítése folyamatban van.

- Az elmúlt két évben 29.140 új autót vásá-
roltak az erdélyi családok és vállalkozások a 
roncsautóprogramnak köszönhetően.

- 262 hulladékudvar létrehozására pályáztak az 
erdélyi önkormányzatok.

- 45.000 család házára kerülhet napelemrend-

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván Önnek és 
kedves családjának a Lugosi Hírmondó szerkesz-
tősége és a Lugosi RMDSZ szervezet vezetősége
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 Immár 175 éve annak, hogy Juhász 
Gyula szavai méltatták azt a napot, időszakot, 
ami 1848-ra mindmáig érvényes: Vannak na-
pok, melyek nem szállnak el, de az idők vé-
gezetéig megmaradnak, mint csillagok ragyog-
nak s fényt szórnak minden születő tavasznak. 
 A magyarok ezen a napon, bárhol legye-
nek a világon, megünneplik azt a hajdani esős 
napot, amely napsugarat, fényt, szabadságot 
hozott nekik. Kokárdát tűznek ki, s emlékezve 
ünnepelnek vagy ünnepelve emlékezünk 
azokra a Március Ifjakra,  kiknek szavára a tíz 
Pilvax Kávéházbeliből estére már százezer lett. 
 Emlékezni sokféleképpen lehet. Fel le-
het sorolni a történelmi nap minden pillanatát, 
a forradalom diadalait, akár kudarcait is. Ez a 
történelmi emlékezés.
 De lehet úgy is emlékezni, amikor nem a 
történelmi adat felsorolása a fontos, hanem egy-
egy szó, vers, ami emlékeztet az egykori katonák 
bátorságára. Mert aki emlékezik, az nem felejt. 
 Mi, most 200 év távlatából, a lánglelkű 
Költőre, Petőfi Sándorra emlékezünk, mert 
a történelmi emlékezet március 15-t joggal 
nevezi  Petőfi napjának. Ezért a költő útját 
követjük, s próbálunk bepillantani az esemé-
nyek kulisszatitkaiba. Akár rendhagyó törté-
nelemórának is tekinthetjük.
 Petőfi abban az időben Jókai Mórral 
közösen bérelt lakásban lakott Pesten – ma már 
nem létezik a  ház – mint ahogy 1937-ben le-
bontották utolsó pesti lakását is a volt Marczi-
bányi-házban. 
 Petőfi innen indult el a Pilvaxba, amely 
már maga is tévedés, tudniillik a kávéházat a 
márciusi ifjak inkább Fillingernek hívták, hiszen 
Fillinger János volt a bérlője. Pilvax Károly 
sem úgy írta a nevét, ahogy ma a Pilvax-köz-
ben ki van írva, hanem két ellel és dupla vével.
 Petőfi megkérte Vasváry Pált és Buly-
ovszky Gyula írót, hogy menjenek el a Dohány 
utcába a közös lakás Jókai szobájába és itt 
határozzák meg a nap menetrendjét és a sajtó 
felszabadítását. 
 Vasváry Petőfi tőrös botjával hado-
nászott. A szurony kirepült a botból és rezegve 
megállt az ajtófélfában. Petőfi csak  annyit mon-
dott: Jó jel! A szurony hegye Bécs felé mutat. 
 Sükkezdőei Károly költő – a bukaresti 
református pap fia –  kiment és a rémes havas 
esőben kiakasztotta a kézzel másolt 12 pontot. 
A fiatalok elvitték a kávéházba a 12 ponttal az 
ismeretlen verset. Szikra Ferenc jurátus előző 

este látta a kezdősort: rajta, magyar, hí a haza! 
Nyomban felhívta Petőfi figyelmét, hogy először 
talpra kell állítani a magyart, s csak utána rajta.
 A kávéházhoz legközelebb az orvosi e-
gyetem kara esett, a mai Semmelweis utcában. 
A hallgatók örömmel tódultak ki az utcára, hogy 
meghallgassák a székről szonokló Jókaitól a 
12 pontot, majd Petőfitől a verset. A magyarok 
istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok 
tovább nem leszünk refrént mindenki együtt 
harsogta. Innen a ferences templom melletti 
politechnika következett. A menethez csatla-
koztak a bölcsészek, jurátusok, teológusok. 
A mintegy 5000 főnyi tömegből egy hang 
azt javasolta, hogy menjenek Budára a 
cenzorhoz aláíratni a pontokat s a verset. 
Cenzorhoz nem megyünk – felelte Petőfi. Egye-
nesen a  nyomdába. Közel volt a Landerer-nyom-
da. Landerer Lajos azt mondta a segédjének: Ha 
kevesen lesznek az ifjak, ki kell verni őket, ha 
sokan Isten neki, csinálják meg! – Sokan voltak.
 Petőfi nem hozta a Nemzeti dal szövegét, 
így ott helyben elkezdte papírra vetni. Ahogy 
egy versszak elkészült, Vasvári ollóval levágta, 
így minden versszakot más nyomdász szedett ki. 
 Esett az eső. Jókai attól félt, hogy 
egymás szemét veszélyeztetik, ezért becsukat-
ta az ernyőket.
 A megdöbbentő fordulat ekkor követ-
kezett, Irinyi hazaküdte a forradalmat ebédelni. 
A fiatalok azonban nem mennek haza, hanem a 
Nemzeti Színházba, ahol estére Bajza Józseftől 
megrendelték a Bánk bánt. Útjuk a Nemzeti 
Múzeumba vezetett, ahol Kubinyi Ágoston úr-
nak átadták a kinyomtatott 2 első példányt. Az 
igazgató azonban  bajban volt, mert a múzeum 
szomszédságában van a szénapiac. A vásárosok 
beözönlöttek a térre, több mint tízezer ember 
volt együtt. 
 Elhatározták, hogy a pesti városházára 
vonulnak. Nyáry Pál másodispán és Klauzál 
Gábor behívta őket  a megyeházára. Az aláírás 
nehezen ment, míg végre Rottenbiller Lipót 
alpogármester aláírta s a nyitott ablakon meg-
lengette az okmányt. 
 Budán kiszabadították Táncsicsot, s azt 
kérték tőle, hogy csendesítse le a kiszabadí-
tására érkezőket. Táncsicsot hintóba ültetve 
vitték át Pestre, ahol a Nádor fogadóban ela-
ludt ruhástól az ágyon.
 Kimerülten és fáradtan nem volt kedve 
és ereje a további forradalmi eseményeken 
résztvenni.          Király Rozália

2.
VISSZATEKINTŐ

Az 1848-as forradalom és Petőfi
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A több évtizedes múltra visszatekintő farsangi bál 
az egyik kedvelt szórakozása a lugosi magyarságnak, 

de nemcsak, mert sok román vagy vegyes család is 
részt vesz már évek óta és jól érezi magát ezen a ren-

dezvényen. Az idén is közel 150 személy 
önfeledten szórakozott a Csejtei Erzsébet 
által jól megszervezett mulatságon. Felvo-
nultak a maszkák: magyar pár, román pár, 
cigány pár, menyasszony, stb. A Lugosi 
Magyar Ház Nyugdíjas Klub tagjai nagy 
lelkesedéssel készültek  – az idén már nem 
először – és léptek fel. Az Apáca-show 
című, vídám, parodikus műsorszám fer-
geteges sikert aratott – tudtuk meg Csejtei 
Erzsébettől, akitől származott az ötlet és a 
koreográfia is.                   Király Zoltán

Farsangi bál 

Újra néptáncoktatás
2000-ben Lugoson megalakult a Gyöngyvirág nép-

tánc együttes. Néhai Nagy Albert – Berci bácsi – és 
a Szegedi Néptáncegyüttes több oktatója évtizedes 
munkáját elősegítették: Király Emőke Linda (2000-
2006 között) és Balázs Bécsi Gyöngyvér (2000-2003 
között) tanítónők, alapító oktatók, akik kitartó és 
áldozatos munkával, hétről-hétre és lépésről-lépés-
re gyakoroltatták be a magyar tájegységek eredeti 
és hiteles néptáncait. Végleges távozásuk után az 
anyaországba, Gergely Ildikó tanítónő vette át és 
folytatta a táncoktatást és a fellépéseket addig, amíg 
utánpótlás híján lassan megszűnt a néptánccsport. 
Számos bel- és külföldi fellépés után, eltelt több mint 
20 év, a fellendülő és hagyománnyá alakuló, magyar 
néptánccsoportos gyerekek fenőtté váltak és családot 
alapítottak.  Már nem sikerült a jól összerázódott – a 

színvonalasan előadott, különböző vidékek táncait 
színpadra emelő – csapatot összetartani.

A Murgu Iskola magyar tagozata az utóbbi években 
megerősödni látszik a létszám és a magyar családból 
származó gyerekek tekintetében, így alkalom nyílt 
arra, hogy ismét anyaországbeli néptáncoktató pró-
bálja meg ezt a hagyományőrzést felújítani. A Murgu 
Iskola éttermében a közelmúltban – február végén 
– összesereglettek a szülők, gyermekeik és tanító-
ik, hogy a szintén Szegedről érkezett Balogh Zsolt 
néptáncoktatóval megbeszéljék az újra megkezdődő 
néptáncoktatás lehetőségeit Lugoson. Március végén 
már túl voltak a második próbán, kialakult két cso-
port a 24-30 gyerekből, akik szeretnének – a szülők 
és/vagy a nagyszülők – biztatására, hatására táncolni, 
megőrizni ezt a néphagyományt.     Király Zoltán

Március 15.
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Ez a Mit kíván a magyar nemzet 12 pontjának 

alcíme 1848-ból,  mely most is aktuális, mint 175 
évvel ezelőtt. Március 15. már több mint harminc 
éve – valójában 1990. Március 15. első szabad 
megünneplése óta – a lugosi magyarság egyik leg-
fontosabb ünnepe. A megemlékezés a Városháza 
melletti téren a Murgu szobor megkoszorúzával 
kezdődött. A Református Templom megtelt ér-
deklődőkkel, ahol folytatódott a 175 éve kitört 
forradalom és szabadságharc megünneplése. Az 
ünnepi istentiszteleten Gáll Zoltán református lel-
kész a boldogságra helyezte a hangsúlyt, ebben a 
békétlen és magyarellenes világban. Részt vettek: 
a Lugosi Katolikus Egyház 
részéről Szigeti Ferenc új 
kispap, aki igét olvasott 
fel, Czapp István Igazfalva 
lelkipásztora, valamint Gál 
Krisztián és Lídia lelkész-
házaspár Nagybodófalva és 
Szapáryfalva új lelkészei. 
Az egyházi liturgia után 

Gáll Dávid és Tamás 1848-as fontos gondolatait 
követően a magyar iskolás és vallásórás gyerekek 
és a Református Egyház kórusa énekelt, színvona-
lasan és nagy sikerrel. Verset mondott Lovas Eszter 
kisiskolás. Molnár Attila a Lugosi RMDSZ alel-
nöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Him-
nusz – Nemzeti Imánk – eléneklése után az utcán 
kialakult fáklyás menet készen állt a felvonulásra – 
rendőri biztosítással – a Katolikus Temetőbe, ahol 
megkoszorúzták a Szende Béla és Jancsó Sándor 
forradalmárok sírjait. A koszorúzások alkalmával 
Langó Ferenc Attila méltatta a forradalmárokat. 
Sajnos a szeles és esőbe torkolló idő sokakat a 
hazamenésre késztetett.      Király  Zoltán
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Kölcsey Ferenc
Himnusz

A magyar nép 
zivataros századaiból

Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt !

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtás villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének !
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre !

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé
Honját a hazában.
Bércre hág, és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom:
Kedv s öröm röpkedtek:
Halálhörgés, siralom
Zajlik most helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből !

Szánd meg, Isten a magyart, 
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának,
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt !
Szatmárcseke 1823. január 22. 

A 2023-as évet a Magyar Országgyűlés Petőfi 
Sándor-emlékévvé nyilvánította határozat-
ban, a Neumann Társaság pedig a Neumann 
János-emlékév kapcsán egész évben méltó 
programokkal járul hozzá a világhírű tudós jobb 
megismeréséhez. 

200 éve 1823. január 1-jén született Kiskőrö-
sön Alexander Petrovics, a később nevet változ-
tatott Petőfi Sándor, a magyarok legismertebb 
és egyik leghíresebb költője, forradalmár, nem-
zeti hős. Közel ezer verset írt. Nemcsak buzdító 
forradalmi verseivel, de ténylegesen részvett az 
1848-49-es forradalomban, ez okozta korai ha-
lálát. (Elhunyt valószínűleg 1849. július 31-én a 
Fehéregyháza és Segesvár közötti csatatéren.)

200 éve 1823. január 20-án született 
Alsósztregován sztregovai és kiskelecsényi 
Madách Imre író, költő, ügyvéd, politikus. 
Megírta Az ember tragédiája című főművét, 
mely a magyar drámaírás kiemelkedő darabja 
(† 1864. október 5. Alsósztregova, szlová-
kul Dolná Strehová, ma község Szlovákiában, 
a Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járá-
sában.) 

200 éve 1823. január 22-én Szatmárcsekén 
tisztázta le Kölcsey Ferenc (*1790. augusz-
tus 8. Sződemeter – † 1838. augusztus 24. 
Szatmárcseke) költő a  Hymnus, a Magyar 
nép zivataros századaiból című költeményét. 
Ez a dátum 1989-től a Magyar Kultúra Napja. 
Erkel Ferenc (*1810. november 7. Németgyu-
la – † 1893. június 15. Budapest) zeneszerző 
megzenésítette, az 1844-ben kiírt pályázaton 
ezzel a művel első díjat nyert. Március-április 
folyamán szerezhette a zenét, mely 1844. óta 
nemzeti imánk, hivatalosan 1989-től.

 120 éve 1903. december 28-án született Buda-
pesten margittai Neumann János Lajos (John 
von Neumann), vegyészmérnök, matematikus, 
atomfizikus, számítógéptervező, egyetemi 
professzor, világhírű tudós, a Neumann-elvek 
(kettes sz„„ámrendszer, processzor, stb) meg-
alkotója, a XX. század nagy magyar tudósainak 
egyike, a kvantummechanika, a sajtautomaták, 
a numerikus analízis, a numerikus meteorológia 
kutatója, († 1957. február 8. Washington). 
                                        Király Zoltán

2023 Petőfi, Madách és Neumann emlékéve
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AKTUÁLIS
A Magyar Ház felújítása

Népszámlálási  adatok

2022-ben pályázati és saját forrásból befejeződött a Magyar Ház felújítása. Kicserélték a régi 
ablakokat új termopán ablakokra. A beszerzett bútorzat és elekronikus berendezések lehetőséget 
biztosítanak rendezvények, előadások vagy kiállítások szervezésére a magyarság számára.

Lugos lakossága a 2022-ben tartott népszámlálás szerint 35.450 személy, közel 5 ezerrel ke-
vesebb, mint 2011-ben volt.

30 éve testvérváros Lugos és Szekszárd
A hivatalos testvérvárosi kapcsolat 1993. május 28-án kezdődött, amikor a két város akkori 

polgármesterei – Kocsis Imre Antal és Turcan Virgil – aláírták a testvérvárosi szerződést. A kö-
vetkező lapszámokban talán még visszatérünk az esemény fontosságára.

2023. április 25-én, kedden, délután 18 órakor a Pro Arte Galeriában megnyílik Visnyei Gábor 
Lugosi képzőművész kiállítása.

Visnyei Gábor kiállítása

Csíksomlyói búcsú
Három év kényszerű kimaradás után az idén ismét a lugosiak is résztvesznek Csíksomlyón a 

Pünkösdi Búcsún. Érdeklődni lehet Langó Ferencnél a részletekről a 0723-794-399-es mobil-
számon.

Erkölcsi bizonyítvány 
Az idéntől elektronikusan is igényelhető az erkölcsi 

bizonyítvány (cazier judiciar). Bővebb tájékoztatást 
az érdeklődők az interneten a Cazier Judiciar Online 
honlapon találnak.

Kiöntött a Béga
A tél folyamán hó helyett – az évszakhoz képest 

– sok eső esett. Február végén kilépett medréből a 
Béga Marzsinán, Rekettyőnél (Rachita) az iskolát 
is veszélyeztetve, Bégamonostoron, Bethlenházán, 
Nagybodófalván és Bálincon károkat okozott, házak-
ba is befolyt a víz. A károk összege eléri a 2 millió 
lejt.  

Március 8. 
Minden évben a nemzetközi Nőnap alkalmából a 

Magyar Házban minden résztvevő nő virágot kap és 
késő estig vídám mulatozással ünnepelhetnek fehér 
asztalok és élő zene mellett. Az idén is Borbély Ko-
vács János (Cuki) és Szilágyi János szórakoztatta a 
résztvevőket.

Új kitüntetés
Az autonómia szolgálatáért járó díjat a Székely Nemzeti Tanács  évente osztja ki. Dr. Bakk 

Miklós politológust, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszékének docensét  
Marosvásárhelyen március 10-én a Székely Nemzeti Tanács 2022-es évre szóló Gábor Áron-díjjal 
tüntette ki. A másik idei kitüntetett dr. Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott. 

A testület közleménye szerint dr. Bakk Miklós „húsz esztendeje tanácsaival, javaslataival segíti 
a Székely Nemzeti Tanács munkáját. Ezek a javaslatok, tanácsok elmélyült tudáson alapuló elmé-
leti ismeretektől mozgalmi ötletekig terjednek. Kivette részét az európai polgári kezdeményezés 
megtervezéséből, az Európa Bizottság elé terjesztett javaslatban szövegrészek, szakkifejezések, 
érvek épülnek az ő elgondolásaira. Aktívan részt vett az aláírásgyűjtési kampányban, a nyilvános 
szerepléstől a személyes tanácsadásig. De túl ezen, Bakk Miklós társadalomelméleti munkássága, 
tanulmányai, egyetemi oktatói hivatása is megérdemli a kiemelt elismerést.”  

            Az oldalt összeállította Király Zoltán  
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IRODALOM
Papp Attila Zsolt: Str. Libertății

`„Lugosra este érkezett meg Bem [...]
A közönség fáklyászenével fogadta [...]
Mikor Petőfit meglátták Bem kíséretében,
A nép lelkesülten megéljenezte a nagy költőt...”1

(Lendvai Miklós)

Ez a legutolsó óra, kedvesem
– valahogy így képzelem ezt. A hőfok
magas, a szerelem messze, és csak
az üdvrivalgás jelent elégtételt,
amely bizonyítja, hogy vannak még
vidékek, hol felismerik a költőt.
Nemcsak a honvédek és honpolgárok,
de a hon lovai is, nyergükben
nyalka kísértetek, mert pegazussá
válnak egy különösen szép halottól.
Karánsebes felől, fáklyásmenet,
át a városon, a gyülekezőre
tartva, talán megköti a lovát annál
az utcavégi kútnál, ahonnan
vizet hordunk haza reggelente,
a nagyapám és én. Szomjas halott,
mögötte Messzolóngi, előtte
Fehéregyháza, a szerelem messze:
Ez a legutolsó óra, kedvesem.

Az Úr lelke kinyílik az utca
kövezetén, végig a Strada
Libertății-n, hogy szétterüljön aztán
a mezőn, jámbor állatok között.
És ahol ő kilovagol, egy kráter
képződik a kihullott időben.

1 (Idézi Dávid Gyula és Mikó Imre a Petőfi Erdély-ben című 
kötetben.)

Száznegyven tetszhalotti év után
harckocsiszínű az éjszaka, és
az égen torkolattüzek pompás
lampionjai. „Ebben a házban
nem lőnek már, ugye?” És tényleg, mit
kezdjünk a történelem ritmikusan
ismétlődő vadászidényeivel?
A forradalom felfalja rettegő,
felöltözve alvó gyermekeit.

Szervusz, Sándor! Bemutatom neked
a szabadságot: egy fekete nő,
a televízióban a Proud Maryt
énekli talán, és mindegyik
dobverés egy becsapódó golyó,
egyre halkuló dobbanás a szívben.
Azon a lőporszagú karácsonyon
Tina Turner veri a sortüzek
ritmusát – meg kéne ismerkednetek!

Az Úr lelke menedéket keres.
A Libertății utca huszonnyolcban
ezentúl mindig felöltözve alszunk.
Nagyapámmal elmegyünk a kútig,
aztán a térre ki, majd vissza. Csupán
vágtatásnyi idő az utca hossza.

Valaki megáll a kerítésen túl,
figyel, töpreng, hogyan válaszoljon
a föld alatti, tompa morajokra.

Talpra, magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Pest, 1848. március 13.

Petőfi Sándor: Nemzeti dal
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AKTUÁLIS Lugoson folytatódik a rombolás 

1. Már többször írtunk róla, hogy közel három éve 
megkezdődött az úgynevezett “központ”, a Sétáló-
utcaként ismert közterület egy részének a (Vashídtól 
– az állomás irányában az a rövid utcaszakasz – mely 
a Bucegi |volt Templom| utcáig terjed) felújítása. Né-
hány földalatti villany, gáz, víz és csatorna bekötés 
elvégzése (hogy a későbbiekben ne kelljen feltörni 
az utcát) már elég rég óta tart és nem látjuk a befe-
jezését!? Úgy néz ki, hogy a jelenlegi városvezetés 
szabotálja a munkálatokat, az ott lakókat és vállalko-
zókat valamint a közlekedőket.

2. Lejárt a MOL üzemanyag szolgáltató 25 éves 
bérleti szerződése (koncesszió), melyet a város 
jelenkori liberális vezetése nem akart megújítani – 

megszavazták a VT ülésén, csak a liberálisok – 
hanem lebontatja. 2023. február 23-án éjfélkor 
megszűnt mindennemű szolgáltatás. A MOL a 
bevétel arányában fizetett adót a városnak, mely 
nem elhanyagolható! (Több tízezer euro éven-
te!) A MOL-nak egy éve van arra, hogy mindent 
visszaállítson az eredeti állapotába, vagyis 
lebontja a jól működő és a városnak is jól jöve-
delmező vállalkozás fizikai építményeit, mely 
tetemes összegbe kerül (több százezer euro). A 
város vezetése olyan ajánlatot tett a MOL-nak az 
új helyre való elköltöztetésére, melyről biztosan 
tudta, hogy nem lehet elfogadni. A háromezer 
négyzetméternyi területre (?!) úgymond szüksé-

ge van a városnak, hogy parkolót építsen autóbuszok 
(?!) és személygépkocsik (?!) számára, valamint más 
létesítmények részére (vajon?!), de más hírforrás 
szerint a mellette levő futballstadiont is lebontják 
hamarosan és a felszabaduló területre épül (?!) majd 
egy második Kaufland Lugoson… Megérjük-e?! 

3. Az 1912-ben átadott – akkor Dél-Magyaror-
szág egyik legmodernebb –  kórházát is le akarják 
bontani, csak a főépület marad meg, melyet néhány 
éve újítottak fel. Helyébe új kórház épül, vajon úgy 
mint a központ?! 

4. Jövőre lejár az OMV üzemanyagkút szerződése 
is. Őket is fenyegeti a lebontás veszélye?!... No, majd 
meglátjuk…                                      Király  Zoltán

Energiakártya
Az energiakártyát a Román Posta kézbesítette a 

jogosultaknak február folyamán. Jogosultak azok 
a nyugdíjasok (60 év fölöttiek), akiknek 2 ezer lej 
alatti a jövedelmük, rokkantnyugdíjasok, akiknek 2 
ezer lej alatti a jövedelmük, súlyos vagy közepesen 
súlyos fogyatékkal élő személyek, akiknek 2 ezer lej 
alatti a jövedelmük, családtámogatásban részesülő 
családok, szociális segélyben részesülő családok és 
személyek. Fontos, hogy a háztartásban az egy főre 
eső nettó jövedelem nem haladhatja meg a 2 ezer 
lejt. 2024. január 1-jén minden kártya lejár, függet-
lenül attól, hogy marad-e rajta pénz vagy sem. A 
támogatás összesen 1400 lej és két részletben utalják 
ki, az elsőt februárban, a másodikat szeptemberben. 
Villany, gáz és központi fűtés számlák, gázpalack, 
tűzifa, fűtőolaj, fapellet és egyéb fűtőanyagok ki-
fizetésére lehet felhasználni. Az energiakártyával 
aktuális vagy elmaradt számlákat lehet fizetni. A 
tömbházban lakóknak, akiknek távfűtésük van, 
fel kell keresniük a tulajdonosi/bérlői szövetsé-
get (asociația de proprietari/locatari), amelyikhez 
tartoznak. Kérniük kell egy adósságérvényesítő 
igazolást (certificat de validare a datoriei), amire 
szükség lesz a kifizetéskor. A támogatott fizethet a 
postahivatalban, a postásnál vagy online. A Posta 
által működtetett online felületen, a posta-romana.

ro-n az a menüpont, ahová a szükséges iratokat fel 
lehet tölteni, és elküldeni. Így nem muszáj a postára 
elmenni az energiaszámlákat befizetni. A támoga-
tottak kapnak egy visszaigazoló levelet az e-mail 
címükre, ha irataikat elfogadták. A fizetési bizony-
latot szintén e-mailen keresztül fogják megkapni. 
A támogatottnak a fizetéshez a következő iratokra 
van szüksége: személyi igazolvány, számla, energia-
kártya, a távhőszolgáltatóra kapcsolt tömbházlakók 
esetében az adósságérvényesítő igazolás. Egy kár-
tyával többször is lehet fizetni, maximum nyolcszor. 
Több energiaszolgáltatónak is lehet utalni a pénzt, 
egészen addig, amíg az el nem fogy a kártyáról. Az 
energiatámogatás nem számít jövedelemnek, ezért 
nem befolyásolja a támogatott személynek járó többi 
segélyt. Ha valaki nem kapta meg a kártyát, de úgy 
érzi, jogosult lenne rá, hívhatja a posta központi 
számát: 031-9966, ahol tájékoztatnak, hogy mi a 
teendő. Az energiakártyáról nem lehet készpénzt 
felvenni és csak energiaköltségekre lehet használni. 
A kártyát nem lehet eladni, sem elajándékozni. Min-
den eladási kísérlet érvényteleníti a kártyát, illetve 
42–60 ezer lej közötti bírsággal jár. Ha a kártyával 
megpróbálnak mást fizetni, mint energiaköltség, 
4500–5000 lej közötti pénzbüntetés jár.                      
         Forrás: maszol.ro
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Szerkesztői üzenetek:
A Lugosi Hírmondó non-profit jellegű, ingyenes 

kiadvány, mely pályázat útján elnyert támoga-
tásokból és önkéntes adományokból tartja fenn 
magát. 

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: 2023. március 24.

Hirdessen a Lugosi Hírmondóban!

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 15. szám alatt.

HIVATALOS  FORDÍTÓ LUGOSON

 VÁSÁROLOK 1950 előtt készült képes lapokat. Érdeklődni a szer-
kesztőségben 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 számon: 0721-236490.
 Régi magyar bánsági ételek receptjeit várjuk az idősebb ol-

vasóinktól, amelyek lakodalom, Húsvét, Karácsony vagy más esemé-
nyek alkalmából készültek. Érdeklődni lehet a szerkesztőségben vagy 
telefonon a következő számon: 0721-236490.
 Szeretnénk összegyűjteni a bánsági magyar lakodalom, el-

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

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
Városháza (ingyenes):      0800-801000
Gáz (ingyenes):                0800-800928
Gáz Marosvásárhely:       0265-200928;

0265-200366;  0801-000366;
0800-800900; 0800-800366.

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
Telekom 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

HASZNOS  TELEFONSZÁMOK:

HAÁG ZOLTÁN egyéni vállalkozó rovar- 
és patkányirtást, fertőtlenítést, fű- és 

fanyírást végez Lugoson és környékén 
magánszemélyeknek és cégeknek

Tel. 0720-426034 
E-mail: haag.zoltan@gmail.com 
Facebook: DDDLugoj

Az Iskola Alapítvány, a Rákóczi Szövetség és az RMDSz 
közösen, a Magyar Kormány támogatásával, Temes megyé-
ben is buszjáratot indít gyerekeknek, hogy biztonságosan 
eljuthassanak olyan hozzájuk legközelebb eső oktatási 
központba, ahol anyanyelvükön tanulhatnak! Lugosra az 
Eftimie Murgu Általános Iskola magyar tagozatára, a követ-
kező tanévben, naponta szállítja ingyenesen a gyerekeket, 
Szapáryfalváról és Nagybodófalváról.        Király Zoltán

Iskolabuszok

Lugos Költségvetése 2023-ban
 Az idei költségvetés egy milliárd új lej bevételét és kiadásait tartalmazza, melyet 30 év óta 
először minden párt képviselője megszavazott. A bevételi források többségét az állam finanszírozza, 
annak függvényében fognak (?!) megvalósulni az adminisztratív költségek és a beruházások.
 A helyi adók úgymond az infláció mértével nőttek, csak ha utánaszámolunk, akkor látszik, 
hogy sokkal többel.                            Király Zoltán


