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A Közösségért-díjak átadása

November elején került sor a Közösségértdíjak átadására az Igazfalvi Kultúrotthonban.
A díjat a Temes megyei RMDSZ 2019-ben
alapította. Idén másodszor adták át azoknak
a tisztségviselőknek, akik tevékenységükkel
hozzájárultak közösségük fejlődéséhez, erősödéséhez és több évtizedes munkával, időt
és energiát nem sajnálva a magyar közösség
szolgálatában álltak és ma is folytatják a
megkezdett munkát. Elismerésként 2022-ben
Közösségért-díjban részesült 12 személy.
A világjárvány miatt – a két év kimaradás

következtében – négyen közülük nem érhették
meg a díjátadó ünnepséget. Helyettük már csak
családtag vehette át a kitüntetést: Temesvárról
Marossy Zoltán György, az RMDSz Temes
megyei elnöke, 4 ízben volt alprefektus, Végvárról id. Szarvas Lajos, tanító, iskolaigazgató, Gátaljáról Grexa József helyi tanácsos,
valamint Újszentesről id. Kádár György
polgármester.
Személyesen vették át a díjakat Nagyszentmiklósról Telbis Mária, aki 50 éve aktívan
tevékenykedik, Magyarszentmártonból Boros
György, RMDSz elnök,
helyi tanácsos, Ötvösdről
id. Kása Béla, RMDSz
elnök, helyi tanácsos,
Ótelekről Kuti Klára,
alpolgármester, Lugosról
Bencző Mária, tanárnő,
RMDSz titkárnő, Dettáról
Szabó Ferenc, tanár,
RMDSz elnök, helyi tanácsos, Nagybodófalváról
Balogi József RMDSz
elnök, alpolgármester,
helyi tanácsos és Igazfalváról Gergely Elemér a
tamásdi üveggyár igazgatója, helyi tanácsos,
református gondnok.
Forrás: Új Szó

A mi Marika nénink

Bencző Mária 1945-ben jött Facsádról
Lugosra a szüleivel együtt. A Zárdában tanult,
aztán szakképzett óvónő, később román irodalom szakos tanár volt, majd a Pionírházból
1990-ben ment nyugdíjba.
Immár több mint harminckét esztendeje,
hogy a lugosi RMDSz titkárnőjeként tevékenykedik.
Középiskolás korában számos feladatot
vállalt: faliújságot szerkesztett, színjátszó
csoportban és az irodalmi körben tevékenykedett. Később a helyi Népszínház magyar
tagozatát szervezte, játszott benne. Tagja volt
a Szombati Szabó István Irodalmi Körnek.
Helyi közösségünk nagyon hasznos tagja.
Nem volt olyan rendezvényünk, amelyben
Marika néni, ha nem is főszervezőként, hanem “háttérzenészként”, ötletekkel, gyakorlati munkával hozzájárult ezek lebonyolításához. Felsorolhatjuk itt az emlékünnepségeket
(Arató Andor, Lugosi Béla, Jakabffy Elemér),

Király Zoltán

a Nemzedékek Találkozóját, kirándulásokat,
bálakat, teadélutánokat, különbözö fogadásokat, színházi előadásokat, stb. Szoros
kapcsolatot tartott a helyi közösséggel, ha
szükség volt egy kis segítségre, jótanácsra,
lehetett rá számítani. Számos honosítási kérelem megírásában segített. Mint urnabiztos
probált úgy helytállni, hogy a többi pártok
is lássák, szervezetünk komoly, őszinte csoportosulás.
Örömmel rendezte be székházunk többezer
kötetes könyvtárát, amit adományokból
gyűjtöttünk össze. Pedagógushiány lévén,
már nyugdíjasként elvállalt az iskola magyar
tagozatán tanári, tanítói vagy óvónői állást is.
A Temesvári Heti Új Szó és magyar képeslapok terjesztője.
Mindezeket önzetlenül, őszintén vállalta és
reméljük, hogy még hosszú ideig folytatni
fogja.
Pozsár József
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MAGYAR TESTVÉRVÁROSUNK SZEKSZÁRD

Egyesületek Lugoson

A Szekszárdon működő Tolna Megyei
Levéltárnak gazdag tanulmánykötet- és kiadványterméséből az egyik Tolna megye egyesületeit sorolja fel a kezdetektől, 1736-tól 1950ig. A téma kutatójaként alkalmam volt 2335
egyesületet bemutatni a fellelt alapszabályzatok, levelezések és jegyzőkönyvek segítségével.
Ismeretes, hogy Szekszárd és Lugos testvérvárosok története több ponton mutat hasonlóságot, köztük például a megyeszékhellyé
válás, vagy a zenei hagyományok terén.
Ilyen hasonlóságok vannak az egyesületek
alakításában is, melyek bizonyára szerepelnek Lugos helytörténetében. Itt és most csak
néhány jótékonykodó ergyesületet említünk
a szekszárdiakhoz hasonló lugosiak közül.
Az adatok forrása A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékony célú intézmények Magyarországon, a Magyar Királyi Igazságügy-minisztériumtól nyert adatok
alapján című összegzés (Budapest, 1911).
A Lugosi Rabsegélyező Egylet 1891-ben.
Alapítói és vezetői Voinich Guido kir. törvényszéki elnök, báró Zech Arnold nyug. cs. és kir.
tábornagy, Pataky Miksa minorita rendi házfőnök,
dr. Fischer Benő ügyvéd, Putnoky Miklós állami
főgimnáziumi igazgató, Tafferner Béla nyug. állami főgimn. igazgató, dr. Litsek Zoltán ügyvéd.
A Lugosi Jótékony Nőegylet elnöknője
Beretz Gyuláné volt, alapító tagok dr. Branisce
Valér lapszerkesztő, dr. Brediceanu Caius
ügyvéd és Comsia Miklósné.
A Lugosi Román Jótékony Nőegylet.
Tagjai dr. Deutsch Mór ügyvéd, dr. Duschnitz
Emil kir. törvényszéki és fogházorvos, Eckstein Fülöpné, dr. Fényes Józsefné, dr. Fränkl
Nándor ügyvéd, Gombkötő Antal kir. segédtanfelügyelő, Hecker Győző iparos, Hirschl
Miksáné, Issekutz Aurélné, dr. Jakabffy Elemér ügyvéd, Onaie Alexandra gör. kel. tanító,
dr. Popoviciu György gör. kel. esperesplébános, Prostean Miklós vármegyei főügyész,
Soceneantiu Demeter görög keleti lelkész,
dr. Szőcs Géza főgimnáziumi tanár és mások.
A Vöröskereszt Egylet lugosi fiókegylete 1894-ben alakult.
Az Országos Gyermekvédő Liga lugosi
csoportját 1909-ben alapították. Elnöke Voinich
Guido kir. törvényszéki elnök, igazgatója Berecz
Gyula kir. tanfelügyelő, titkára dr. Jakabffy Elemér
ügyvéd, országgyűlési képviselő. Célja: fiatalkorúak jogvédelme, pártfogóajánlás, a fiatalkorúak felügyelete, közbenjárás a hatóságoknál.

A Lugosi Izraelita Jótékony Nőegyletet
alapították 1863-ban. Az egyesületet Hirschl
Miksáné és Kellner Miksáné vezették. Feladatuknak tekintették a szegények és a betegek
segélyezését, gyermekek felruházását és taníttatását, a leányok kiházasítását. Vagyona 45 390
korona volt, évenként általában 50 személynek
nyújtottak segítséget.
A Lugosi Jótékony Nőegyesületet 150
éve, 1872-ben alapították. Vezetősége: özv.
Litsek Béláné, Mauritz Győző dr. főgimn.
tanár. Célja volt a nők és a gyermekek segélyezése, a leányok felruházása. A támogatás
feltételének tekintették a keresztény vallást.
1910-ben 76 rászoruló részesült segélyben.
A Reuniunea Ajutatorie a Doamnelor
Romane din Lugos, (Lugosi román jótékony
nőegylet), 1860-ban alapították. Vezetőségében
Badulescu Paulina és dr. Dobrin György töltött
be tisztséget. Céljának a szegény tanulók segélyezését tekintette. A támogatás feltétele
volt a román nemzetiség. 1910-ben 36 gyermek kapott támogatást. Az egyesület iskolakonyhát is működtetett 30−50 tanuló részére.
A Lugosi Masa Poganilor (Asztaltársaság) 1900-től működött a Konkordia
vendéglőben. Elnöke dr. Florescu Döme főjegyző,
célja ugyancsak a szegény gyermekek felruházása.
A Vadász Törzsasztal Társaságot
1900-ban alapították lugosi polgárok, dr.
Szőllősy István városi ügyész vezetésével. 1910ben 12 gyermek részesült tőlük támogatásban.
A Lugosi Odaadás Asztaltársaság,
hasonló céllal jött létre 1910-ben, amelynek
elnöke Wieschnovszky Mihály. A támogatást
nem kötötték feltételhez. Évente általában tíz
gyermek felruházásáról gondoskodtak.
A Lugosi Polgári Jótékony Asztaltársaság 1910-ben alakult. Vezetője Kótay Lajos.
Évente 15 rászoruló gyermek kapott tőlük támogatást.
A jótékonykodó Fillér Asztaltársaság 1911-től a Posta vendéglőben tartotta üléseit Miluh Kornél elnök vezetésével.
Magyarországon a férfi tagságú érdekvédő,
kulturális, sport- és más célú egyesületektől
eltérően a jótékonykodó, a másokon segítő
egyletek tagjai többnyire nők voltak.
Munkásságukat – a többihez hasonlóan – a második világháború utáni politika nem támogatta,
többségét tiltotta. Újjáéledésükre a politikai
rendszerváltozás utáni időkből vannak ismét
szép példák.
Kaczián János
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Nyugdíjemelés

2023. január elsejétől 12,5 százalékponttal növekszik a nyugdíjpont Romániában, értéke 1.784
lej lesz, a növekedés a befizetés alapú nyugdíjak
esetében érvényes. A nyugdíjasok 91 % 3000 lej
alatti nyugdíjat kap, akik ezen felül különböző
mértékű támogatást kapnak. Az 1500 lej alatti
nyugdíjasok 1000 lej, az 1501-2000 lej közötti
nyugdíjjal rendelkezők 800 lej, a 2001 és 3000
lej közötti jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok pedig 600 lej plusztámogatást kapnak. Ezt
az összeget jövőre két részletben osztják majd
ki, az év elején, illetve az év közepén. Azok a
nyugdíjasok, akiknek 1700 lej alatt van a jö-

vedelmük, kéthavonta 250 lej értékű szociális
utalványokat kapnak. Az energiaszámlák kifizetésére a 60 év fölötti, 2000 lej alatti nyugdíjasok
1400 lej nyugdíjkiegészítést kapnak háztartásonként, amit szintén két egyenlő részletben
kapnak kézhez. A fogyatékkal élők 13. havi
juttatást kapnak, valamint az inflációhoz igazítják a háborús veteránok és azok özvegyeinek
juttatását is, amelyet 2018 óta befagyasztottak.
A gyermekpénzt is (gyereknevelési pótlék) az
infláció növekedéséhez igazítják majd jövőtől.
Forrás: RMDSz

				

Király Zoltán

Villanyáram és gáz

A bukaresti képviselőház elfogadta a kormány
augusztusban hozott rendeletét, a következő
három fűtési szezonra kiterjesztve a villamos
energia és gáz fogyasztói árának középtávú
hatósági korlátozását. A kihirdetésre váró jogszabály szerint 2023. január 1-től 2025. március
31-ig Romániában hatóságilag korlátozott áron
vásárolhatják mind a lakossági, mind pedig az
ipari fogyasztók az energiát. A villamos ener-

giánál a fogyasztás függvényében négy tarifát
állapítottak meg: a legalacsonyabb 68 bani, a legmagasabb 1,3 lej kilowattóránként. A lakossági
fogyasztók 31 banis, az ipari fogyasztók pedig
37 banis áron vásárolhatják a gázt kilowattóránként 2025. március végéig. Ez azt jelenti, hogy
a lakosság köbméterenként 3,2525 lejt fizet a
gázért, a cégek pedig 3,8821 lejt. Forrás: RMDSz
				
Király Zoltán

Koronavírus és influenza

Az elmúlt évszázadok tapasztalatai azt mutatják, hogy minden világjárvány – pestis, kolera és mások – három évig tart, fertőz és szedi
mértéktelenül az áldozatokat. Már harmadik
éve tart a koronavírus okozta világjárvány is.
Egyre kevesebben fertőződnek meg tőle és egyre
kevesebben kerülnek kórházba és/vagy halnak
bele. A terjedést nagy mértékben csökkentette
az óvintézkedések bevezetése és a covid oltások

felvétele, de még mindig vannak áldozatok, főleg
az idősebb vagy legyengült immunrendszerrel
vagy más társult betegségekkel is rendelkező
egyének köréből.
Oltassuk be magunkat a szezoniális, évente
megújuló influenza elleni oltással, mely segít az
influenza elleni küzdelemben és a koronavírus
ellen is jelentős előnyt biztosít. Háziorvosoknál
ingyenesen lehet igényelni!
Király Zoltán

Szilveszter

A lugosi RMDSz az idén is megszervezi 2022. december 31-én este 8 órától
a szilveszteri mulatságot, melynek
helyszíne a központi Domacris étterem.
Belépőjegy ára 250 lej személyenként,
menüvel, de ital nélkül, azt mindenki
megveszi a helyszínen vagy hozza otthonról. Zenél az igazfalvi Angelis 96
zenekar. Feliratkozni lehet az RMDSz
székházban nyitvatartás szerint: szerdán 16-18 óra és szombaton 10-12.30
óra között Bencző Máriánál, akinek
telefonszáma 0748155514. Aki akar
óévet búcsúztatni és Újévet köszönteni,
az igyekezzen, mert a helyek száma
korlátozott!
KZ
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HELYTÖRTÉNET és IRODALOM

Kerek évfordulós események
Lugos történetéből
Tallózás a teljesség igénye nélkül
1402-ben épült a Szent Miklós Templom
gótikus-bizánci stílusban (ma már csak a
torony áll);
1717-ben 218 házat írtak össze;
1722-ben felépült az első abaposztókészítő
műhely;
1742-ben felépült a tüzérkaszárnya, a Temes
bal partján, mely a XVIII.-XX. században,
mint katonai laktanya működött;
1752-ben megkezdte működését az első sörfőzde a Facseti úton (a mai 37. szám alatt);
1842-ben már jelentős zsidó közössége van
a városnak: 282 személy;
1842-ben két nagy tűzvész pusztított a városban;
1842-ben létesült a román amatőr színtársulat;
1842-ben (vagy korábban) megnyílt a Templom utcában az első kórház (ma a Bucegi utca
21. szám);
1852-ben megkezdte működését az első
nyomda (Traunfellner);
1852-ben 150 katolikus család magyar
nyelvű prédikáció bevezetését kérte a csanádi
püspöktől;
1852-ben Wusching Konrád Pál megalapította a Lugosi Magyar Dal- és Zeneegyletet,
melynek jogutódja ma is működik, mint Vidu
Kórus;
1862-ben megnyílt a gőzfürdő;
1882-ben Vértes Lajos megvásárolta a Vashíd melletti patikát, mely a közelmúltban zárt
be, helyébe kávézó nyílt ;
1892-ben felépült a Vágóhíd;
1892-ben létrejött a színügy támogató egyesület;
1902-ben átadták a forgalomnak a Vashidat;
1907-ben felépült a textilgyár;
1912-ben felépült az Osztrák-Magyar Bank
Palotája (ma BCR-Erste Bank működik az
épületben a Cuza Voda utca 4. szám alatt);
1922-1942 között Lugoson jelent meg a Magyar kisebbség című nemzetpolitikai szemle
(folyóirat) Jakabffy Elemér, Willer József és
Sulyok István szerkesztésében;
1927-ben újraalakult a Filharmónia;
1952-nem megnyílt az uszoda és a strand;
1962-ben felépültek az első fatüzelésű
tömbházlakások a Banatului utcában;			
Összeállította: Király Zoltán

Halászi Aladár
Karácsonyi fohász

Emelje ünnep lelkünk jó magasra,
a múlt iszapja vissza ne foghassa,
ha már létünk ott lassan úgy megszoktuk,
hogy tolvajoknak kedvvel adakoztunk.
Fel, fel a lélekkel nagyon magasra,
hazug, csaló tovább ne taposhassa!
Tisztán és szabadon várjuk Megváltónk,
vakságunkban az egy jövőbe látót!
Te hozzánk bűntelen jöhetsz, ha hívunk,
tedd látó-halló emberré mindnyájunk!
Ha lelkünkkel félúton találkozol,
tedd ránk áldón kezed, ha imádkozol!
Hozz vissza minket mind a földi létbe,
amíg élünk, imádni fogunk érte,
ha megtisztítol és védsz rossz magunktól,
mikor segítsz kilábalni bajunkból.
Karácsonynak hívjuk a legszebb napunk,
hiszen megváltásunkra Téged kapunk.
Imánk emelje Hozzád szívünk-lelkünk,
mint születés után, tiszták lehessünk!

Silade Nicolae
december
december
tele van fehér madarakkal. fenséges.
tele van örömmel. beteljesülések.
az ablakoknál
jégvirágok. ajándékok. fenyőfák
énekesek.
az utcákon
olyan ragyogás , mint még soha.
úgy tűnik, hogy egy szent legenda támad fel.
a Csillag
minden házban van. és mindenhol
a halhatatlan.
Fordította: Király Zoltán
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Gál T Olga A valóra vált álom

Az adventi napok békés várakozásában a tél is
ajándékot hozott a város lakóinak. Nagy pelyhekben havazva a fehér tisztaságával lepte be az
utcákat, fákat, tereket, mintha csak azt üzenné:
– Ilyen tiszta lélekkel várjátok ti is a szeretet
ünnepét!
Peti a hetedik emeleti lakásuk ablakából csodálta a hóesést. Lázas arcocskáját a hideg üveghez
tapasztva nézett le a hófedte térre, ami most, ebből a magasságból egy mesevároshoz hasonlított,
ahol még a piros villamos is vidáman csilingelve
érkezett fehér hósapkájával. A szélben kergetőző
hópelyhek rátapadtak az ablaküvegre, kirajzolódó
hókristályaik mintha azt üzenték volna:
– Szia, kis haver, gyógyulj meg!
Már második hete betegeskedett. Édesanyja
szerető ápolása és a karácsony közeledte segített
a gyógyulásban. A Télapótól kapott meséskönyvét
lapozgatva szebbnél szebb havas tájas téli mesék
között válogathatott, ami rádöbbentette, a városi tél
nem ilyen. A mesében szebb. Ez elszomorította.
– Mesélj nekem az igazi télről – kérte a mézes
teát behozó édesanyját.
És anya mesélt. Leült kisfia ágya mellé, és végehossza nem volt a történeteknek, amelyeket Peti
csillogó szemmel hallgatott.
– Tudod, kisfiam, az erdélyi havasok között, ahol
felnőttem, olyan zord, fagyos volt a tél, hogy a
bácsik szemöldökére, bajuszára zúzmara tapadt.
Ha nem vigyáztunk, kesztyű nélkül a kezünk a kilincsre fagyott. Iskolából hazajövet, ami jó messze
volt, nagy hócsatákban melegedtünk fel. Észre sem
vettük, hogy hajunkat, sapkánkat, kesztyűnket,
még a csizmánkat is átáztatta a csata heve. Szerettünk hóangyalt játszani. Az olyan, hogy beleveted
magad a puha hóba, kezed, lábad mozgatod, majd,
ha kiemelnek, látni egy szárnyas angyali formát. A
falu végén volt a nagy szánkózó domb. Odajárt a
gyereksereg. Húztuk bőszen felfelé a szánkóinkat,
majd vidáman, visítva csúsztunk lefelé. Emlékszel,
meséltem, volt egy aranyos kiskutyám. Csuli volt
a neve. Jött velem mindenhova. Fehér bundájában,
a nagy hóban, csak a nagy fekete szemei és gomb
orra látszódott ki.
A sok kedves téli történet elálmosította Petit.
Hallgatva anyukáját, arra gondolt, de szeretne ő is
egy igazi kutyust. Álmában Csuli rohant felé.
***
Az erdélyi havasok fenyveseinek látványa minden évszakban elkápráztatja az oda látogatót. A
puha, fehér hótakaróba öltöztetett téli táj mesébe
illő. A keskeny, felfelé kapaszkodókon a fák egyre
sűrűbben törnek az ég felé, ám a Nap sugarai így
is utat találnak e tömött tűlevelű rengetegen, hogy
ragyogó ábrákat rajzoljanak a hibátlan fehérségen.
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Látványa a tisztaság és békesség érzetét adja.
E fenyvesek védelme alatt megbúvó falvak egyikében laktak Peti nagyszülei. Házukban nagy volt
a sürgés-forgás. A napok óta nagy gonddal készített
finomságokat, ajándékokat pakolták át kocsijukba.
Már kora reggel elindultak gyermekeikhez. Meglepetésnek szánták a közelgő ünnepekre. Hosszú
volt az út a fővárosig. A kocsiban kellemes meleg
és halk muzsika szólt. A résnyire nyitott ablakon át
a fenyvesek friss, gyantaszagú levegője egyesült a
kocsiban keringő sütemények illatával. A szeretet
és az adás öröme vezette útjukat. Fiatalságuk történéseit emlegették, a régi telek szokásait, amikor
szánkó híján, egy nagy tálcán csúsztak le összefogózva, félelmet nem ismerve a magas dombról.
A havas úton lassítva az útszélén felfigyeltek egy
mozgó hólabdára. Egy fehér kutyus kétségbeesett
tekintete nézett vissza rájuk, aminek csak a nagy
gomb szemei és fekete orra látszottak ki a puha
hóból.
– Vigyük magunkkal! Nem hagyhatjuk itt kint
a hidegben. Olyan aranyosan kéri a segítséget,
szólalt meg a nagymama. Olyan pont, mint a régi
Csuli kutyánk volt…
Meghempergették a hóban, megfésülték, enniinni adtak neki és egy meleg plédbe takarva édesen
aludt az út végéig. Emlékeztek, hogy unokájuk
mennyire szereti az állatokat, vágyna egy kutyusra.
Biztosan örülne neki.
***
Nagy volt az öröm a találkozáskor. A csillogó
karácsonyfa alá kerültek az ajándékok, a sok finomság az ünnepi asztalra. A gyertyagyújtás és
éneklés alatt Peti el nem tudta képzelni, mi mozog
az egyik dobozban.
– Az a te ajándékod, nyugodtan bontsd ki, biztatták a nagyszülei. Egy aranyos kutyus nézett fel rá.
Peti alig tudott megszólalni az örömtől:
– Csuli! Csuli! Kiskutyám!
– Anya látod, igaziból is eljött!

Fülöp Lídia
Még egy kis időt

Küldött a halál egy levelet
Azt írta: várjam, jönni fog!
Szokatlan vendég, s nekiláttam
Helyére rakni lim-lomot.
Árkus papírra feljegyezni
Vagyonkámat mint hagyom –
Barátnak, nem barátnak
Kinek mennyivel tartozom.
Nyűtt bútor, ócska test
A halál kopog! – Lehet?
– Pillanat! Még egy kis időt!
Nem találom a lelkemet!
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KÖZÉLET

SZÉKELY HIMNUSZ

Az idén emlékezünk arra, hogy a Székely
Himnusz zeneszerzője Mihalik Kálmán (18961922) 100 éve, Csanády György (1895-1952)
a szövegírója pedig 70 éve hunyt el. Igaz, hogy
101 éve keletkezett a szöveg és a dallam is, mert
Csanády György 1921-ben írta meg az eredetileg nyolc sorból álló szöveget, nem tudni, hogy
Szegeden hol találkozott Mihalik Kálmánnal, aki
megzenésítette ezt szintén 1921-ben.
Csanády eredetileg egy Budapesten előadott
misztériumjáték betétdalának szánta, Bujdosó
ének címmel. Zenéjét női karra komponálta
Mihalik. Először a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete által a budai Aquincumban rendezett találkozón 1922 májusában adták
elő kantátaként a zeneszerző jelenlétében, vagyis
száz éve éneklik a Székely Himnuszt.
Nyomtatásban először a Rózsavölgyi Kiadó
1940-ben jelentette meg Észak-Erdély magyar
visszafoglalása után. A kommunizmus idején a
tiltott énekek közé tartozott úgy Magyarországon,
mint Romániában is (főleg), de titokban mégis
énekelték. Az 1989-es rendszerváltozás óta éneklik istentiszteletek végén, egyházi eseményekkor, március 15-i ünnepségeken, vagy máshol is,
a Himnusz után, nemcsak Erdélyben, hanem az
Anyaországban is. Az eltelt száz év alatt főleg
szájról-szájra terjedt, a szövegbe többen, ízlésük
szerint belejavítottak és hozzáírtak.

Mihalik Kálmán
orvos, zeneszerző. A Krassó-Szörény vármegyei Oravicabányán született 1896. február 21-én,
édesanyja csíki székely asszony, édesapja kassai
polgár volt. Kolozsváron a piarista és unitárius
gimnáziumokban folytatott tanulmányai után
1914-ben (más forrás szerint 1915-ben) érettségizett. Felvételt nyert a kolozsvári orvosi egyetemre,
habár kiválóan képzett, tehetséges zongorista
volt, jól rajzolt és festett is. Az orvosi egyetemet
megszakítva, a világháború alatt két (más források
szerint négy) évig frontszolgálaton volt. 1918-ban
a kolozsvári egyetemmel együtt előbb Budapestre, majd 1920-ban Szegedre került. Kutatóorvos
lett az egyetemen és tanársegédként dolgozott.
Alig 26 évesen, 1922. szeptember 6-án tífuszban
halt meg. Szegeden temették el a Belvárosi Temetőben. Faragott, kopjafás sírja a temető régi
bejáratához közeli részében található. A szegedi
Erdélyi Kör 1991-ben Mihalik Kálmán Alapítványt hozott létre a tehetséges erdélyi fiatalok
támogatása céljából.

Az eredeti szöveg
Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer győzelemre néped,
Csaba király a csillagösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!

Csanády György
költő, újságíró, rádiórendező. 1895. február 23-án Székelyudvarhelyen született,
jogász családban. A székelyudvarhelyi
református kollégiumban érettségizett 1913ban. A budapesti Kereskedelmi Akadémián
szerzett oklevelet, de nem a szakmájából,
hanem az irodalomból élt. Az első világháborúban katonaként szolgált és megsebesült. Előbb a keleti fronton tüzér volt, aztán
repülős tiszt lett, az ellenséges állásokat
fényképezte az olasz fronton. A háború
után Magyarországra költözött. 1920-21ben ötödmagával megalakította a Székely
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületét. 1926-tól az Új élet, 1927-től a Híd című
lapok szerkesztője, az 1925-ben megalakult
Magyar Rádió munkatársaként rádiórendezéssel és hangjátékírással foglalkozott1928tól . Egyike volt e műfaj első magyarországi
művelőinek. 1940-ben INRI című drámáját
bemutatta a Nemzeti Színház. 1941-ben a
Helyszíni Közvetítések Osztály vezetőjévé
nevezték ki. 1943-tól 1948-ig a Magyar Rádió főrendező-helyettese volt. Budapesten,
1952. május 3-án halt meg. A Farkasréti
temetőben temették el, de később – végakarata szerint – hamvait Székelyudvarhelyen,
a belvárosi református temetőben, a családi
sírban helyezték el. A költő fia és unokája
– Csanády András és Márton – 2012-ben a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumnak
átadták megőrzésre az egykori költő személyes tárgyainak egy részét és fényképeket
is.
Összeállította: Király Zoltán
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LUGOSI HÍRES EMBEREK

POKKER LÁSZLÓ GYÖRGY (1944 -2022)

Nagy veszteség érte az idén májusban a lugosi
magyar értelmiséget, de ugyanakkor a város képzőművészetét is, Pokker László szobrászművész halálával, aki 1944. január 27-én született képzőművész
családban. Apja Pokker Pál (1912-1958) valamint
két bátyja, Pál (1938-2008) és Ferenc (1941-1996)
is szintén képzőművészek voltak, anyja Kiss
Etelka (1908-1975) bunyaszekszárdi származású.
Lánya, Laura, szintén rajztanár és képzőművész.
Lugos egyik legismertebb szobrásza és sajnos a bánsági ortodox templomok ikonosztázainak egyik utolsó készítője is egyben.
Tehetségét a gimnáziumban fedezték fel rajztanárai, Madincea tanárnő még az orosz nyelvórákon
is vázlatkészítésre buzdította. Elemi és középiskoláit Lugoson végezte magyarul, a Brediceanu
Líceum magyar tagozatán érettségizett 1961-ben.
17 évesen kezdte az egyetemet, ahol volt egy
kollégája, Ferenc, aki egyben a testvére – apja helyett apja, barátja, tanára, sőt edzője is volt, mert
együtt vívtak. Temesváron a Pedagógiai Intézet
képzőművészeti szakán tanári diplomát szerzett
1964-ben, Bukarestben a Grigorescu Képzőművészeti Egyetemen muzeológiából diplomázott
1981-ben. 43 évet töltött a tanügyben Lugoson,
mint rajztanár, román iskolákban – Népművészeti Iskola, Brediceanu Líceum, Pionírház, 2.
számú iskola – de keveset a magyar tagozaton is.
(Alulírott rajztanára is volt 1970/71-ben.) Ebben
az időszakban sok diákot képezett, közülük 23an a Temesvári Képzőművészeti Gimnáziumban
tanultak, nyolcan főiskolát végeztek.15 éven át a
Képzőművészeti Egyesület lugosi fiókjának elnöke
és szintén 15 éven át a képzőművészek országos
igazgatótanácsának a tagja. 25 éven át a Lugosi
Népszínház magyar tagozatának tagja, valamint
a József Attila, majd – a később nevet változta-

tott – Szombati Szabó István Irodalmi Kör tagja,
RMDSz tag, egy ideig művelődési alelnök is volt.
14 évesen templomokban kezdett el dolgozni,
mert édesapja a halálakor két ikonosztázt hagyott
befejezetlenül, az egyiket Zsidóváron (Jdioara), a
másikat Rakovicán, aminek elkészítését vállalta.
Ebben az időben mindkét testvére katona volt, édesanyja pedig beteg lévén nem tudta a kapott előleget
visszafizetni. Viktor Jurcával együtt mintegy 25
templomot festett meg, tanulva a szakmát, majd
önállóan kezdett el dolgozni, az ikonosztáz szobrát,
fából vagy gipszből készítette el, majd kifestette.
Többek között dolgozott Cserestemes (Cireşu),
Alsógörbed (Crivina), Temesforgács (Ohaba
Forgaci) (ortodox és görögkatolikus templomokban
egyaránt), Kossó (Coşava), Vásáros (Târgovişte),
Honoros (Honorici), valamint Eşalniţa, (Orsova
mellett) templomaiban. Összesen 14 ikonosztázt
tervezett és készített el, az utolsót, a lugosi volt
ITL negyedben épült új ortodox templom részére.
Silviu Orăvitzan lugosi festőművésszel együttműködve két másik ikonosztázt készített, az erdélyi
mitropolita, Bartolomeu Anania Nicula rezidenciájának kápolnájában, a kolozsvári Schimbarea
la față templomban. Sokat olvasott, képzőművészeti könyveket tanulmányozott, majd művészeti
felfogása a figuratívtól az absztrakt felé kezdett
elmozdulni. Több egyéni és közös kiállítása volt
Lugoson, Temesváron és Szekszárdon. Számos
alkotása magángyűjteményekben található Romániában, Magyarországon, Franciaországban
és az USA-ban. Hitvallását a következőképpen
fogalmazta meg: „Különleges kapcsolatom van
az ortodoxiával, bár a református hitvalláshoz
tartozom, mert szerettem a bizánci és nem bizánci
ikonokat, és hiszem, hogy csak egy Isten létezik.
Az isteni ihletet különösen azokban a nehéz pillanatokban éreztem, amikor meg kellett terveznem
az ikonosztáz formáit, meg kellett rajzolnom a
diakónust vagy a királyi ajtókat, és úgy gondolom,
nem lehetsz jó képzőművész, ha nem vagy hívő is.”
Ő és munkássága örökké emlékezetes marad,
tevékenysége főleg a keresztény művészet felé fordult: ortodox templomok ikonosztázainak megalkotása révén, valamint műemlékek, kiállítási szobrok készítése formájában. Fontosabb munkái – az
ortodox ikonosztázok mellett – Obeliszk az állomás
melletti parkban Lugoson, Bunyaszekszárdi emlékmű, Pogány Károly bronz mellszobra Lugoson a
Református Templom előtt, Balassi Bálint festmény
a Református Templomban Lugoson és mások.
2022. május 25-én Lugoson hunyt el, de református lévén, sírja mégis a Katolikus Temető egyik főutcáján szülei mellett található.
Király Zoltán
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HASZNOS TELEFONSZÁMOK:
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

Sorel-Amigo Kft Lugos

Somesului utca 18. szám; Ion Vidu utca 15. szám
Tel.: 0256-351325. vagy 0256-351108.
E mail: sorelamigo@yahoo.com
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.
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HAÁG ZOLTÁN egyéni vállalkozó rovarés patkányirtást, fertőtlenítést, fű- és
fanyírást végez Lugoson és környékén
magánszemélyeknek és cégeknek

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

HIVATALOS FORDÍTÓ LUGOSON

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

Szerkesztői üzenetek:
A Lugosi Hírmondó non-profit jellegű, ingyenes
kiadvány, mely pályázat útján elnyert támogatásokból 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: 2022. december 1.
Hirdessen a Lugosi Hírmondóban!
Tarifáink: reklámok esetén 0,50 lej/cm2-ként,
apróhirdetések esetén magánszemélyeknek szavanként 0,50 lej, jogi személyeknek 1 lej. Kiemelt
helyen (első oldalon) vagy kiemelt szöveg esetén
kétszeres a tarifa. Kifizetés megegyezés szerint.
Várjuk tisztelt ügyfeleinket!

