
 
 
Aus dem Guestbook A.C.L. : 
 
 
 
Le 14/12/2007, par Gabriel P.: Lucien LUX an séng Gesellen

Eet ass een Hohn. An der Zeitung steet daat den Lucien LUX, een einfachen Mann aus dem Minette, 
den zu Ministeréiren komm ass an dobei vergiess huet wou een hierkénnt an waat een wor, maat 
iwwer 4 MILLIOUNEN Euro eng Mülldeponie am EL SALVADOR fördert.  
 
So Lucien LUX, ticks du nach rischtésch???  
 
Daat do sinn 4 Milliounen déi den Létzebuerger Stéierzueler der ginn huet. Du kléngen 
Provenzpolitiker vun Betebourg kanns dach neet einfach hingoen an déi an den EL SALVADOR an eng 
MULLDEPONIE pompelen!  
 
Ma geet eet dann?  
 
LUX du kanns sélwer op déi Mülldeponie do goen mais neet ons Stéiergelder dohinner schécken.  
 
Eis Schoulkanner sétzen an Containeren an du LUX schécks 4 Milliounen Euro fier eng Mülldeponie an 
den EL SALVADOR? Déi wessen do ennen mol neet wéi Mülldeponie geschriwwen geet!!!!!!  
 
Do gess de dach vérreckt. Wéi domm sinn mer????????????  
 
So mol LUX...déng gréng Kärenfresser do an dengem Ministère, hun der dei schons gesoot, daat héi 
zu Létzebuerg all Daag 130.000 Frontalieren optauchen an daat méschtens maam uraalen Auto.  
 
Wiesou mussen déi dann neet bezuelen, LUCIEN! Ech hätt gären eng Entwert.  
 
Wiesou keng STRASSENNUTZUNGSGEBÜHR fier all Mensch? Daat wier gerecht, an hei waat géifen se 
sech am Finanzministère freen, den Transitverkéier an dann all déi Frontalieren déi eng Vignette 
missten bezuelen fier ons Strossen ze benotzen. Ma do géifen Milliounen erankommen! DOMMADER 
SINN ECH D'ACCORD, gleiches Recht für alle.  
 
An dann LUX!  
 
Wanns de maat denger Oberklasse Staatslimousine vun dengem Chauffeur (den och den Stéierzueler 
bezuelt, Lucien vergiess daat neet!) duerch d'Land gefuert gess, mam BENZIN den der den 
Stéierzueler bezuelt, gell Lucien.., dann guck emol wéiviel PORTUGIESEN an anerer ewell héi maat 
auslénnéschen Plaquen fueren an séch een Eck ewech iwwert ons lachen, déi elo kénnen berappen.  
 
Sie wunnen héi, kréien esouguer Vignetten fier den Quartier Résidentiel an bezuelen NADA.  
 
LUX waat sess de dozou? Häää? Ech well gären eng Entwert, do bass jo soss esou presse- an 
mediengeil.  
 
Sief frouh, daat den Létzebuerger een gemittléchen ass, soss wiers de schons laang ewechgefuer!  
 
An ech mengen LUX du hues den Bou dés Kéier iewerspannt...  
 
Elo hues de een ganzen Pack vun Létzebuerger géint dech an deng rout Genossen do opbruecht.  
 
2009 Luss....2009 kriss de vun eis den Létzebuerger den Cadeau zréck.  
 
Ongerechteegkeet héich zehn.  
 
Ah jo LUX, ech bezuelen den RECALCUL NEET!  
 
 

 

 

 

 

 



Ereischt wann mein Noper, een ganz feinen Mann aus dem Portugal, maat dem ech gudd eenz ginn, 
den awer zenter engem Joer schons maat engem Auto maat portugisescher Plaque ennerwee ass, 
ereischt wann den och muss bezuelen, dann kriss de vun mier Geld.  
 
Eischter LUX...kriss de vun mier iewerhaapt néischt méi.  
 
Du bass op der Platz do falsch an wanns de een Réckgrat häss, dann géifs de demissiounéieren, mais 
dofier bass de zeviel selbsverliebt, arrogant an een Schnösel.  
 
Lucien schéin Féierdeeg, 2009 kriss de eis Retourkutsch an gess dohinner wou den Peffer wisst.  
 
Äddi Lucien.....an wann ech dech déi néchsten Kéier an der Staad gesinn an denger decker Limousine 
setzen, dann soen ech der och Moien... 

Gabriel P., Létzebuerg 

 
 
Le 14/12/2007, par Jenna JAMESON: LSAP nein danke

Elo dierfen mer also alleguerten nobezuelen.  
 
Ass daat fier den rouden Ministeren, déi sech behuelen wéi d'Elefanten am Porzellainsbutték, hier 
hochtrabend Projeten ze finanzéieren.  
 
Guckt iech nemmen déi LSAP do un:  
 
Den asselborn...kann emol keen richtégt Déitsch schwetzen an geseit sech sélwer jo neet als ganz 
intelligent un. Ma du hues Recht Jang!  
 
Den Bartholomeo: neet méi fémmen, neet méi drénken, neet méi iessen waat kennt als néchst? Keen 
Sex méi? So Mars....hues du dech schons am Spiegel geguckt, wéi eeng Idealmoss geseis du awer 
neet aus...  
 
an dann den Lucien LUX.  
 
Von keiner Sachkenntnis getrübt, déck Baken mache, séch als den Superlucien den den Weltklima 
rett, opspielen an dann eis nach méi Frais'en operleen.  
 
Herr Minister LUX, eet geet elo duer. Dier huet iéch als Transportminister disqualifizéiert, Hauptsach 
GRENGEN STroum fier d'CFL, waat een Blödsinn. Den Stroum kennt awer vun CATTENOM!  
 
LUX du bass een Ligener!  
 
Neet méi an manner!  
 
Du drécks ennert dem Deckmäntelchen vum Klimaschutz den ansténnegen Létzebuerger op d'Aa.  
 
Neet méi laang, 2009 fälls de an daat zréck waats de bass:  
 
BEDEUTUNGSLOS!  
 

Jenna JAMESON, Létzebueg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 14/12/2007, par Denise Iannantuono: Ewëg mat Lux-Bartolo

ech war säit ech denken kann e ferwenten Vertrieder vun der rouder Partei. Dat as mir awer elo total 
vergaangen, déi Roud missten elo emol schwarz ugestrach gin, villeicht kënnten se dann nach eppes 
erréchen. Halt op mat där Sch....politik, a fänkt emol un erem äre Kapp ze gebrauchen.Mir wärten 
schon 2009 onsen Kapp gebrauchen an da kënnt dir herno mam Velo fueren, well dann musst Dir och 
emol Steieren fir är deck Limosinen selwer bezuelen.  



Fëmmen därfen mir net méih, drenken och net meih, wât därfen mir dann iwerhaapt nach ?? 
bezuelen fir onsen dëcken Bonzen hir grad esou deck Paien ze bezuelen.  
Här Lux, Här Bartholom. und Co, ech hun es SAAT!!!! Huelt w.e.g. och onsen Heng an äre Klippchen 
op !!! Dén muss jo 25000€ de Mount weider kréien a brauch keng Steieren ze bezuelen Bravo un eis 
Politiker, oder as de recalcul dofir geduecht ???  

Denise Iannantuono, aus dem Norden 

 
 
Le 14/12/2007, par C. M.: Escroquerie par excellence !!!

Ech hun en Collectiouns Auto mat deem ech ongeféier 800 bis 1000 Kilometer am Joer fueren, an ech 
soll dofir 465 Euro Stéieren bezueln.Do kann jo eppes nët stëmmen.Dës Stéierpolitik dreiwt mech 
nëmmmen dohin, dass ech fir meng 465 Euro méi muss fueren(also och méi Ëmwelt verschmotzung 
machen)dass ët séch iwerthaapt rentéiert.An dat dommt Argument, wann een esou en Auto huet 
kann een séch jo och déi méi héich Stéieren leeschten, loossen ech mer och net soen.Et as op allefall 
net un der Regierung fir de Leit viirzeschreiwen wéini an wou se hir Suen MUSSEN ausgin.  
Ech mengen den Här Minister huet vergiess dass hien gewielt gouf, fir d'Interessen vun den Biirger ze 
vertrieden, an net fir selbstherrléch d'Leit bei Lisette ze loosen.An dësem Fall wär villéicht eng 
"Volleksofstëmmung" nët schlecht fir en éierlécht an demokratëscht Resultat ze kréien. Ech verstinn 
natiirléch dass mer Souen an der Kees brauchen fir déi iwerdimensional Velospisten an der Stadt ze 
finanzéieren.Mee de Lëtzbuerger huet e gudde Verhalt, op manst bis d'nächst Wahlen 

C. M., Fenténg 

Le 14/12/2007, par Tom Proost: Eis nei Steieren
Et ass jo net, dass een als Steierzuëler näischt fir d'Emwelt wëllt maachen, awer firwaat mussen mär 
Tooperten méi bezuëlen (vill méi) an all Belge, Franzous, Däitschen asw deen all Daag heihin schaffen 
kënnt (an eis d'Plaatzen ewech hëlt) bezillt guër näischt ?????  
Wann ech an d'Ausland fuëren, bezuëlen ech jo och. (Frankräich, Eisträich, Schwäiz asw.) Vun 
auslänneschen Camion'en an Bussen, déi deen meeschten Knascht maachen guër net ze schwätzen.  
Merci Här Lux ! Där sidd einfach immens ! Ech fréen mech schon op déi nächst Wahlen. Dann hun 
mer zwar nach emer eis héich Steieren awer wéinstens sidd Där aus dem Verkéier !!!!! 

Tom Proost, Ehlange/Mess 

Le 14/12/2007, par Steve R: 4,12 Milliounen!!! Ma huet den LUX se nach all
Ech kinnt frécken. Haut steet am Wort, daat den POLITAMATEUR Lucien LUX, desen oncapablen 
Provénzpolitiker, 4,12 Milliounen EURO oder DOLLAR, do ass sech d'Wort erem neet eenz, mais egal 
et sin 4,12 Milliounen an den Klimaschutz investéiert!  
 
An wou????? Haalt iech un!  
 
Zwecks Ennerstétzung vun ENGER Mülldeponie am EL SALVADOR.  
 
Wéi géif den Jean-Claude soen: MA TICKEN MER HEI AM LAND NACH RICHTESCH???  
 
Ech soen nee!  
 
An dann soll nach een Projet AM CHILE emgesaat ginn.  
 
MA WOU SINN MER DANN.  
 
GEHEIT DEN LUX DO DIREKT ERAUS, den verschwend Létzebuerger Steiergelder an Milliounenhéicht.  
 
Eng Mülldeponie am EL SALVADOR?????  
 
GEET EET DANN MAM GELICHTS???  
 
Eet geet just eng Léisung wann onseren Premier sech neet wéllt làcherléch machen an 2009 och nach 
eng Quittung wéllt kréien!  
 
Den Lucien LUX direkt ofsetzen an entlossen.  
 
4,12 MILLIOUNEN LETZEBUERGER STEIERGELDER fier eng Mülldeponie am EL SALVADOR.  
 
LUCIEN LUX déin RECALCUL kanns de der elo an déi decken Arsch stiechen, daat do ass zeviell, vun 
mier kriss du glatt an guer néischt méi.  
 
Äddi LUX, spéitestens 2009 bass de erem daat waats de een bessen kanns....een Lokalpolitiker den 
onbedéitend ass.  



 
EWECH MAM LUX! 

Steve R, Létzebuerg 

 
 
Le 14/12/2007, par Francis Carl: Merci Lucien

1.Erstaunlech dass eng grouss Organisatioun ewei den ACL nëtt kapabel ass ëppes fir seng Memberen 
ze maachen(oder sinn och do e puer Leit dei nëtt woessen wém seng Interessen si verteidejen 
sollen?)  
2. Hâr Lux ech soen iech merci fir dei kleng Augmentatioun vun der Autosteier ech sinn neierdings 
erëm zefridden en Lëtzebuerger ze sinn ech eleng dierf hei am Land bezuelen fir mam Auto ze fueren, 
all meng auslännesch Arbechtskollegen dei hei mam Auto fueren lächen sech eng Boss ewech (Sie 
verknaschten eis Oemwelt jo nëtt oder?)Wät ass matt denen Autoen dei mat denen Plaquen aus 
engem suedlechen Land (ett gëtt der ëmmer mei) dei joorelang hei am Land fueren sinn dei en règle?  
Haer Lux 2009 sinn Wahlen ech waert un iech denken  
dann hoellefen ech iech ëppes fir d'oemwelt ze maachen dann braucht dir nëtt mei all Dâg matt der 
decker Limousin an d'Stât ze fueren dann könnt dir zu Fouss an ärt Schlass op Beetebuerg 
tröppelen(wann se iech nach wöllen)  
Fir all dei Leit dei dem LUxen Lucien e scheint neit Joer wönsche wëllen:  
Tel.247-84411  
info@mt.public.lu  
Rufft all un , scheckt Mailen dass ëtt kraacht  
All Automobilisten (dei Steieren bezuelen?!) schein Feierdeeg  

Francis Carl, Niederkorn 

 
 
Le 14/12/2007, par D'Land ass ze kleng Soen ech neet: Den LUX diskriméiert den 
Létzebuerger

Den Lucien LUX, een Politamateur aus der Provénz, discriméiert ganz kloer d'Létzebuerger an esou 
eppes, Herr LUX Minister an demnächst no 2009 jo hoffénlch dann och EX MINISTER ass an éisem 
CODE PENAL zu Létzebuerg VERBUEDEN!  
 
Ech erklären méch:  
 
Fier dem LUX seng verblendeten Zieler ze errechen, fier dass hien aalt erem sengem Geltungsdrang 
no kann eng Pressekonferenz ginn, mussen JUST EREM mier Létzebuerger bezuelen.  
 
Wei ass eet maat onseren Frontalieren an dem Transit op den Autobunnen?  
 
Lucien LUX, do wers dach neet méngen. daat déi neet ons Loft verpechten!!  
 
Wiesou mussen déi dann neet bezuelen? Hä Lucien entwer emol, du bass dach soss esou mediengeil.  
 
Ech muss och an A, CZ. SK, CH etc bezuelen wann ech do hier Strossen notzen!  
 
Ma dann sollen déi Dausenden Franzmänner, Préisen an Bélsch déi all Daag héi an d'Landt kommen, 
maat hieren deelweis uraal Autoen an virun allem den ganzen Transitverkéier och bezuelen.  
 
LUX du hues des Kéier d'Rechnung ouni den Létzebuerger gemach, DES KEIER HAALEN MIER NEET 
MEI STAAL! AN ECH BEZUELEN DEN RECALCUL OCH NEET.  
 
Eet geet Zéit daat een dem LUX do den Dicks richt and ech soen eet ass elo esouweit.  
 
Bei den nächsten Wahlen LUX do kriss de deng Quittung! 2009 kriss de vum LETZEBUERGER Wieler 
déin ganz perséinléchen Recalcul, du an deng rout Gesellen!  

D'Land ass ze kleng Soen ech neet, Schifflange 

 
 
 
 
 
 



Le 14/12/2007, par EWECH MAM LUX: Herr LUX huelt den Hut
Nodeems den Lucien LUX esouviel Onrouh an dest Land bruecht huet sollt een esou éierléch sinn an 
vun sengem Posten démissiounéieren.  
 
Mier Létzebuerger mussen emmer méi an d'Ausland wunnen goen, well duerch esou Léit wéi LUX an 
séng Kollégen d'Liewen zu Létzebuerg neet méi liewenswert ass.  
 
Merci Lucien, ech dierf och elo nach nobezuelen an faatzeeg.  
 
Och ech denken 2009 um Wahlbureau un dech an deng rout Frénn!  

EWECH MAM LUX, Betebuerg 

Le 13/12/2007, par . GEHIERLOSS: Den Lucien LUX spaltet ons Natioun!
Ech ginn verreckt!!!!!!  
 
Wann ech héi esou liesen waat d'Meenungen sinn, dann stellen ech fest, daat den Politamateur Lucien 
LUX an seng rout Gesellen eet feerdeeg bruecht hun, d'Létzebuerger Land an ZWEEN ze splécken.  
 
Een groussen Deel wellt sech neet maat der Stéier do offannen, ausser een puer verkappten Grénger 
an déi wou eet sowiesou gudd hunn an déck Payen heemschlefen.  
 
An waat geschitt! Eis Bevölkerung geet an zween gespléckt, d'Frontalieren kréien och hier d'Zopp an 
wann daat esou wéider geet, dann hun mer héi am Land déi éischt Blésséierter no kleppereien PRO 
an CONTRA LUX an seng amateurhaft Politik.  
 
Léit vereenget iech an schloot iech neet den Kapp héi an, den Lucien LUX huet daat dooten verbockt 
an den géhéiert dofier gerügt.  
 
D'Vollék muss elo geschlossen an der Sach do bléiwen an glatt an guer néet dem LUX noginn. Gleewt 
mer den LUX huet souwisou keng Couillen an wann den Wand eiskaal bléist, dann rudert den erem 
ganz ganz schnell zérek. Gleeft ess, den LUX ass viel ze viel an séin Posten verléiwt an huet een ze 
groussen Geltungsdrang fier neet wellen Minister ze bléiwen, wann mer geschlossen bléiwen dann 
kréien mer een kléng!  
 
een huet schons bei den Sauveteuren maat der 0,2 Promille Grenz noginn, den dréit sech wéi den 
Wand bléist.  
 
Némmen zesummen mam ACL sinn mer staark an kénnen eis géint den Politamateur Lucien LUX an 
seng rout Gesellen wieren!  

. GEHIERLOSS, Létzebuerg 

 


