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Aktuális

A magyar költészet 
napját 1964 óta 
április 11-én, József  
Attila születésnapján 
ünneplik. Ebből az 
alkalomból minden 
évben költőtalálkozóka, 
elóadóesteket, 
könyvbemutatókat, 
versenyeket szerveznek a 
magyar líra tiszteletére. 

A magyar költészet napja

A tartalomból

5. oldal

Soltvadkert testvértelepülésünk 
diákjai Sarmaságon

6. oldal

A soltvadkerti 
Kossuth Lajos 
Evangélikus 
Általános Iskola 
és AMI hetedik 
osztályos diákjai 
ismét tanulmányi 
kiránduláson vehettek részt a Határtalanul pályázat 
által. Öt napos útjuk során községünkbe is ellátogattak, 
ahol egy napot töltöttek el. 

Beszélgetés Dombi Attila-Jánossal, 
Sarmaság község polgármesterével a 2017-es 
évre szóló tervekről, megvalósításokról

-Tehát van a „Mãsura 322”, er-
ről már máskor is esett szó, ez az 
egyik legnagyobb pályázatunk, 
amely több mindent magába foglal. 
A közbeszerzési törvények az évek 
során változott és mindig változik, 
sajnos nem adhatjuk oda a mun-
kálatok jogait annak, akinek mi 
szeretnénk, vagy akit mi tartanánk 
alkalmasnak. 

Minden licitre szánt projektet fel 
kell töltenünk a SEAP-ra, amely itt 
mindenki számára elérhető lesz, és 
amikor van a licit a pénzügyektől ki 
vannak helyezve figyelők és figye-
lemmel követik ezt a folyamatot. 

Mi sok mindent nem tudunk 
csinálni, az a cég nyeri meg a mun-
kálatokat, amely a legalacsonyabb 
árt kínálja, hogy jó munkát végez-
e nem tudom megmondani, addig amíg nem látom a 
kész munkát, csak kevés pénzből, nagyobb az esélye, 
hogy rosszabb munkát végeznek, de van egy felügye-

lő, aki figyeli a munkálatokat időközben, és beleszól-
hat, hogy jó vagy nem jó. 

Folytatás a 2.-3.-4. oldalakon

A választások előtt már elmondta milyen pályázatok, beruházások várhatóak a 
következő négy évben. Most arra kérném, hogy kicsit beszéljen azokról, amelyek erre az 
évre vonatkoznak. 
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Ez a nagy pályázat 
2,5 millió euró érté-
kű, ebben benne van 
Szilágylompérton és 
Selymesilosván kb az 
utcák 90%-nak aszfal-
tozása, Sarmasgon a 
Park, Forrás, Stadion, 
Napkelte és Lente ut-
cák. Ezekben a munká-
latokban benne vannak 
a sáncok kibetonozásai 
is, viszont ezzel van 
egy kis probléma, a 
hídak a házaknál nin-
csenek a pályázatban, 
ezt az embereknek kell 
megoldaniuk a saját 
költségeikből. Nagyon 
sajnálom, de ennyi áldozatot kell hozzon mindenki, 
hogy a saját hídját kifizesse. 

Elindítjuk most a kúlturotthonunk munkálatait, a 
lebontását és újanon építését. Ezt szeptemberig be kell 
fejeznünk, nem lesz könnyű nekünk sem és a vállal-
kozónak sem, amely elvállalja. 

Ugyanebben a pályázatban van az „After school”, 
iskola után a gyerek ott maradhat, és megtanulhatja a 
leckéjét, emellett meleg ételt is kap, és már haza úgy 
mehet, hogy készen van minden és felkészülten mehet 
az iskolába következő nap. 

- Tehát akkor ez olyan lesz mint a fehér ház?
- Igen, a fehér ház át fog költözni ide, mert nem tudjuk 

megengedni magunknak, hogy két ilyen szolgáltatást 
fennt tartsunk, és mellesleg lehet nem is lenne annyi 
gyerek sem. 

- És a feltételek ugyanazok lesznek vagy hasonlók? 
- Igen, hasnló lesz, de ezt akkor tudjuk megmondani, 

amikor készen lesz, és hogy addig változik-e a törvény 
vagy sem, addig nem tudunk pontosat mondani. 

- Egy másik pályázat, amelyet szintén 2009-ben tet-
tünk le, 2015-ben hagyták jóva. A hegyi utak leköve-
zése, 5 km út lesz lekövezve: Fandika, Pőcsik hegy, 
Nyolcszoros út, és Majádon is. Sokan azt kérdezik 
miért kell nekünk „autópálya”? Nem kell nekünk 
„autópálya”, csak akkor, amikor letettük a pályázatot, 
ahhoz hogy elérjük a pontszámokat, hogy meg tudjuk 
valósítani a pályázatot, a projekfelelős kellett tegyen 4 
méteres utakat, amelett még jön 1-1 fél méter útszél és 
a sáncok, akarva akaratlanul 6 méter kell, hogy legyen 
az az út. Persze most vannak sokan akik azt mondják, 
hogy ki kell vágjon egy fát vagy ki kell szedje a szőlőt, 
vagy van olyan is, aki a pincét le kell bontsa, persze 

megpróbáljuk úgy orvosolni a dolgokat, hogy minden-
kinek legyen jó, kár lenne elveszíteni 300.000 eurót 
azért, mert nem értjük meg azt, hogy szükség van az 
útra. Nem tudjuk azt, hogy mikor kell bemenni a pin-
céhez és mikor nem, pl: amikor a legjobban esik az eső, 
traktrorral akarunk a pincéhez menni, nem vesszük 
észre azt, hogy milyen nagy kárt teszünk a többiek-
nek, akik még bejárnának. Bízom benne, hogy az em-
berek megértők lesznek és megértik azt, hogy szükség 
van ezekre az utakra, mert ha csinálunk egy felmérést, 
hogy mi van Sarmaságon és Krasznán, mert ugye min-
dig ez az összehasonlítás történik, Krasznán mindenki 
el tudja adni az utolsó deciig a bort a pincéből azért, 
mert az emberek építettek maguknak utakat és legtöb-
ben összedobták a pénzt és saját pénzükből csinálták 
meg. Nálunk lassan nincs szükség az útra, mert inkább 
teszünk bele még két sor szőlőt. Ezt a pályázatot is be 
kell fejezzük szeptemberig, és be is fogjuk. 

-Van egy másik pályázat, amelyben 9 km út lesz 
leaszfaltozva, erre is már meg van nyerve a munká-
lat, benne lesznek Majád útcái, Sarmaságon lesznek 
új utcák nyitva: Kalász utca (krasznahídtól jön a Part 
utcáig, ez a malom hátánál lesz), Fecske utca (fent a 
temetőnél, össze lesz kötve a Szilágy utcával, Piac 
utca, Bárányka utca, Malom és Bányász utca, illetve 
sok más kis utca. Kevés utca marad, ami nem lesz 
leaszfaltozva, emellett Szilágylompérton lesz két sza-
kasz még. 

Persze fel fogják tenni az emberek a kérdést ma-
gukban, hogy miért kell lent a bányánál leaszfaltozni 
azt az utcát, ami megy a vonatállomáshoz a 1-es bá-
nyatónál. Ugyanúgy mint a többi pályázatban, van 
pontszám, pontozzák a pályázatokat, mikor letettük 
tavalyelőtt ezt, el kellett érjük a 60 pontot. Meg volt 
adva, hogy az az utca, amelyet aszfaltozunk bele 
megy egy megyei útba, akkor bizonyos pontszám jár, 
ha a megyei útból kimegy egy vonatállomáshoz az 

Beszélgetés Dombi Attila-Jánossal...
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plusz 10 pont, ha van egy ovoda, templom, temető 
akkor újra plusz pont. Ezek miatt állítottuk össze úgy, 
hogy elérjük a 60 pontot, szerencsénk volt, mert a 63 
pontból levágtak 3,25 pontot és akkor maradtuk 59,75 
ponttal és jóváhagyták a pályázatot. Örülök neki, 
hogy nem kellett 6 évet várni, mint a másik pályá-
zatnál, elég hamar ment ez a dolog, és bízunk benne, 
hogy ezután is ilyen gyorsan fog működni. 

- Szintén idénre van még egy pályázatunk 7.2 Oktatási 
Infrastuktúra, ebben benne van a bányatelepi és a fen-
ti óvoda felújítása, jó pár éve problémák, gondok 
voltak, amelyekre panasz érkezett. Persze ez sem 
úgy működik, hogy van egy felújítani való óvoda 
vagy bármilyen más közintézmény, és ahogy kigon-
doljuk, máris van rá pénz és kezdődhetnek a mun-
kálatok. El kell számolnunk minden banival, és a mi 
költségvetésünk túl kicsi ahhoz, hogy abszolút min-
dent meg tudjunk valósítani abból, amit az emberek 
kérnek, de azért vagyunk itt, hogy támogassuk, se-
gítsük, meghallgassuk őket és próbáljuk orvosolni 
ezeket a dolgokat. Hála istennek össze jött ez a pá-
lyázat is, projektálási fázisban vagyunk és valami-
kor ősszel neki tudunk 
fogni az óvodáknak 
is és ezzel az óvodák 
nagyjából rendben 
lesznek. Még marad a 
3-as óvoda, amely ki-
sebb a többihez képest, 
de bízunk benne, hogy 
hamarosan azt is rend-
be tudjuk rakni, de sze-
rencsére ott nincsenek 
olyan nagy problémák, 
mint a másik kettőnél. 

-  Még egy pályá-
zatunk van megnyer-
ve, most már várjuk, 
hogy aláírhassuk a 
szerződést. Az értesí-
tést megkaptuk, hogy 
elértük a pontszámot, 
örülök neki hogy or-
szágos szinten ötödi-
kek lettünk az elért 
pontszámok alapján, két kúlturotthont fogunk 
felújítani, a szilágylompértit és selymesilosvait és 
gondolom, hogy akkor már az összes kultúr rend-
ben lesz a községben. Ez a pályázat, a munkálatok, 
nem hiszem, hogy idén készen legyenek, mert úgy 
állunk, hogy most írjuk alá a szerződést, de remél-
hetőleg jövő decemberre mindkettő készen lesz. 
Idén a legtöbb munkálat készen kell legyen.

- Most tettünk le újra egy pályázatot mezei utakra, ami-
ben lesz 8,5 km út leaszfaltozva, a Kishegyen, egy 
része a Pőcsikhegyen, Majádon és Szilágylompérton 

is. Ugyanúgy a pontszámok nagyon fontosak voltak 
és olyan dolgokat kellett keressünk, hogy pl.: van 
egy tehénfarm vagy van egy cég, amely kint a mezőn 
dolgozik és működik, ezek az utak összeköthessék 
őket. Bízunk benne hogy ezek is mindenki hasznára 
lesznek. 

- Idén szeretnénk még egy tűzoltó-autó garázst építeni, 
mivel hamarosan beindul a SMURD Sarmaságon 
is, a decemberi gyűlésen a Minisztériumban jóvá 
hagyták, hogy legyen nyitva egy SMURD állomás 
sarmaságon is és vannak jelek, hogy még ősszel 
kapjunk egy tűzoltó autót is, csak túl kicsi a ga-
rázs ehhez kell még építsünk egy garázst, hogy ne 
álljanak kint az autók kitéve a környezeti hatások-
nak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos közsé-
günknek, mert nem mindegy, hogy 30 km-ről jön a 
mentő, és sokszor kijön fél óra, óra alatt, és ha itt 
lesz helyben 5-10 perc alatt a helyszínen lesz. Egy 
ember életének megmentése sokszor pár másodper-
cen múlik. Remélem, hogy a sarmasági lakosok ezt 
jó szívvel fogják fogadni, hogy sarmaságon is lesz 
mentőszolgálat. 

- Ugyanakkor letettünk még négy pályázatot idén, 
ezekről még nem tudok biztosat mondani, hogy meg-
nyerjük vagy sem, viszont az előző dolgok, amiket 
mondtam megvalósulnak, nem csak beszélünk róla, 
szeretnénk, ha tudnák az emberek, hogy mi történik 
a községünkben. 

A négy pályázat: 
1. A sarmasági 1-es Számú Líceum felújítása - ez 

teljeskörű lesz 
2. Bölcsőde az iskola udvarára - a kinti wc és a régi 

műhelyek le elsznek bontva és ezek helyére épülne, 50 
gyereket fog ellátni
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3. Közvilágítás kibővítése az új utcákban és ott ahol 
hiányos a világítás

4. Új utak (ahol volt régen a vasút Biriszlóéktől 
a Kraszna utcáig, a magurahegyi út, lent a telepen a 
temetőfele és kisebb sikátorok, amelyek kimaradtak, 
összesen 15 km. Lompérton is lesz még néhány út)

- Idén át szeretnénk adni a Compania de Apanak a 
szilágylompérti és selymesilosvai víz- és szennyvíz-
hálózati rendszert, ahogy látjuk mi, szeptemberig kb. 
be fogjuk fejezni, és bízom benne, hogy minden lakos-
nál fojni fog a csapon a vezetékes víz. 

A Hajnal utcában, Kraszna utcában, a Hegyalja 
utcában, Szilágylompérton, Selymesilosván, ott ahol 
nincsen megoldva a víz és szennyvízhálózat, szeret-
nénk idén megcsinálni.

- Kamerákat szeretnénk felszerelni a faluban, erre köte-
lez minket a rendőrség. 

A tavasz utcán a bufettől egész le az iskoláig a 
kanyarig meg szeretnénk csinálni a sáncok kibetono-
zását, illetve a járdákat mind a két felén, mivel a falu 
központja, lassan fel kell szárkóznunk egy EU-s község 
szintjéhez. 

- Elindítottuk most már és neki fogtunk össze szed-
ni a kóbor kutyákat. Arra szeretném kériazokat, akik 
szeretik az állataikat, hogy tartsák bent az udvaron, 
láncon ha másképp nem lehet, mert ha megfogjuk mi, 
akkor kicsit költséges lesz. Nincs mit csináljunk, mert 
rengeteg a kutya a faluban, a környezetvédelem, az 
Állategyészségügy minden hónapban azzal fenyege-
tőznek, hogy ha nem szedjük össze a kutyákat, meg-
büntetik a Polgármesteri Hivatalt. Úgy gondolom, 
akinek drága az állalta és szereti az, ügyeljen is rá, ne 
a Hivatalnak kelljen.

- A másik dolog, a szemét összeszedése, meg kell értse 
mindenki, hogy nagyon fontos az, ahol élünk, hogy 
tisztaság és rend legyen. Nem tehetek arról, hogy 
az utolsó statisztika szerint 6092 lakos van sarma-
ságon, sajnálom, hogy nem vagyunk 9000-en mint 
régen voltunk, sajnos apad a létszám, de nem va-

gyunk még 6092-en sem a faluban... A polgármes-
teri hivatal 6092 ember után kell fizessen annak a 
cégnek, aki összeszedi a szemetet. Mindeneki azt 
mondja, hogy nincs szemét, de minden hónapban 
130 tonna szemetet visznek ki Sarmaságról. Akkor 
nem tudom, honnan van a sok szemét. Mostanában 
rengeteg zsák szemetet találunk fent a tetőn, ahogy 
megyünk a erdészház fele, a mezőn, a bokrokban, 
kint az erdőn. Fel kell nőjünk már egyszer, rengete-
get járunk külföldre, már kevés az az ember aki nem 
volt még külföldön, nem hiszem, hogy ilyesmiket ott 
látnak. Nem mondom, hogy nincs szemét ott is, és 
más helyeken, de nem mindig a rossz példákat kell 
hazahozni, hanem a jót. Tudjuk milyen ott az élet, 
azért se csináljuk azt amit kellene. 

Ezért megkérek mindenkit, hogy tegye meg 
a kötelességét és rendezze el a szemétdíjat. 
Ugyanakkor a kukába ne tegyünk bele olyat, ami 
nem belevaló, nem tehetünk róla, amitelvisznek tő-
lünk a gödörbe, azt nekünk leszámlázzák, azon kívól 
most bejött egy új törvény, hogy ha meghaladjuk azt 
a tonna szám szemetet egy évben, mint amennyi volt 
azelőtt évben, arra büntetést kapunk, 80 lej/tonna 
minden hónapban. Na most minden évben kellene 
csökkenjen 15-20% százalékot a szemét súlya, amit 
kivisznek innen. Ennek a célja a szelektív hulladék-
gyűjtés lenne, most tettünk utcasarkokra kosarakat, 
hogy a flakonokat, műanyag dolgokat azokba te-
gyük, könnyítsük meg egymás dolgát, jön egy cég és 
azt összeszedi, azzal nincs bajunk. Ha megkérjük az 
embereket, hogy ne tegyenek a kukába hamut földet, 
gazt, levelet, azt nem azért tesszük, mert mi nem 
akarjuk elvinni, hanem azért, mert ezek feleslege-
sen nyomják a szemét súlyát. Régen sem volt kuka 
mégis jobban megoldották mint manapság. Akkor 
tudta mindenki, hogy a háza előtt az ember rendben 
kell tartsa, a sáncot kitakarítani, a fákat lemeszel-
ni, vagy a híd karját, nem várhatunk el mindent a 
Hivataltól. Nehogy azt higyje valaki, hogy ha kifi-
zette az adóját, azzal megoldott mindent. Nem csak 
ennyi a kötelességünk, még emelett nagyon sok van. 
Mindenhez van jogunk, de ezek mellett legalább 
ugyanannyi kötelességünk is van. 

Köszönöm mindenkinek a türelmét és a megértését, 
bízom benne, hogy a Jó Isten megsegít minket, hogy a 
céljainkat elérhessük, kitartást a következő négy évre. 
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Bomlott címbalom. Arany János ismeretlen arca. címmel 
Marosán Csaba, a Kolozsvári Magyar Színház társulatának tag-
ja, Sarmaságra látogatott karavánjával. Másfél éve kezdte meg 
körútját, melynek során erdélyi iskolákba látogat el, első kara-
vánjának központi témája Dsida Jenő életútja és költészete volt. 
Jelenleg Arany János életét és munkásságát hivatott bemutatni. 

A Sarmasági 1-es Számú Líceum diákjai egy izgalmas és 
érdekfeszítő előadásnak lehettek a részesei, amelynek során 
Arany János életútját követhették nyomon. Aranyt ma már a 
költők fejedelmének tartják, nem csak azért, mert kiemelkedően 
szép verseket írt, hanem azért is, mert költeményeiben több mint 
59600 egyedi szót használ. A legtöbbet használt szó a szép, király, 
ember, ének, vers és természetesen a Toldi. Marosán Csaba elő-
adását egyedi feldolgozású versekkel, énekekkel szakította meg, 
amelyekkel mindenkit lenyűgözött. A költő szótárakból tanult 
meg angolul, így sikerült lefordítania Shakespear Hamletjét vagy 
akár a Szentivánéji álmot is. (Talán ez jó buzdítás lehet a diákok 
számára is.) Csaba angolul is beszélt, úgy ahogy Arany is tette 
volna, hiszen csak a formai alakkal találkozott akkoriban, a kiej-
téssel sohasem. Arany és Petőfi barátsága különleges volt, nem 
féltek felhasználni egymás ellen, sem a humort, sem az iróniát. 

Ez a nap tökéletes módja volt arra, hogy az iskola diákjai is 
lerójják tiszteletüket a magyar líra előtt. 

Köszönjük Marosán Csabának, hogy megtisztelt minket jelen-
létével és részesei lehettünk ennek a különleges „irodalom órá-
nak”.               Balog Anetta

A magyar költészet napja
A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. 
Ebből az alkalomból minden évben költőtalálkozóka, elóadóesteket, könyvbemutatókat, 
versenyeket szerveznek a magyar líra tiszteletére. 
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A soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola 
és AMI hetedik osztályos diákjai ismét tanulmányi kirán-
duláson vehettek részt a Határtalanul pályázat által. Öt 
napos útjuk során községünkbe is ellátogattak, ahol egy 
napot töltöttek el. 

A kirándulások célja a magyar vonatkozású történelmi 
és irodalmi emlékhelyek felkeresése, az itt található föld-
rajzi jelenségek, látványosságok megismerése, az itt élő 
magyarok életének, kultúrájának megismerése. 

Közel negyven diák és négy kísérőtanár érkezett azért, 
hogy megtekinthessék a Sarmaság községhez tartozó ne-
vezetességeket is. A Sarmasági 1-es Számú Szakképző 
Líceum tanári kara és diákjai biztosították az interaktív 
tanórákat, melyekben közösen dolgozhattak a két település 
diákjai, illetve egy kis versenyben is részük lehetett hiszen 
a torna óra sem maradhatott el.

Horváth József történelemtanár és Székely Csaba föld-
rajztanár kíséretében kisebb túrán vehettek részt a diákok. 
A diákokkal meglátogatták a község főbb nevezetességeit, 
közintézményeit, melyeken Horváth József kalauzolta a fia-
talokat. Útjuk során ellátogattak a Sarmasági Polgármesteri 
Hivatalba, a Falu Házába, ahol megtekinthették a mú-
zeumot, a könyvtárat, a Kemény János szobrot és a Pro 
Libertate emlékművet. A diákok ez idő alatt megismerked-
hettek a Kemény kúria történetével és az évek során betöl-
tött szerepeiről is. 

Természetesen a szilágylompérti látogatás sem marad-
hatott el. Útjuk a református templomba vezetett, amely 
kazettás mennyezetével egész Erdélyben egyedülálló. 
Ady Endre nagyszüleinek házát is meglátogatták, ahol 
a költő verseinek egy részét írta a mára már híressé vált 
kőasztalnál. 

Visszatérésükkor vacsora és táncház várta a soltvad-
kerti diákokat, ahol kipihenhették a fáradalmakat és meg-
beszélhették a nap eseményeit is. 

Balog Anetta

Tanulmányi út a Partiumba
Soltvadkert testvértelepülésünk 
diákjai Sarmaságon

SZüLETTEK

Suba Alexandra-Lara, aki Suba József-
Adorján és Suba Tímea lánya

Nagy Ádám, aki Nagy Béla-Zoltán és 
Nagy Krisztina fia

Kászoni Sonia-Mirabela, aki Kászoni 
Tiberiu és Kászoni Mirabela-Mariana 
lánya

Kocsis-Benkő Péter, aki Kocsis-Benkő 
Ferenc és Kocsis-Benkő Tünde fia

Coste Alexandru-Cristian, aki Coste 
Cornel-ªtefan és Costa Ana-Victoria fia

Demjén Miklós-Milán, aki Demjén 
Miklós és Demjén Melinda fia

Maier Anamaria, aki Maier Ioan és 
Maier Elisabeta lánya

Varga Stefánia-Mária, aki Varga Imre 
és Varga Gianina lánya

Bántó Hanna, aki Bántó Sándor és 
Bántó Zsuzsa-Ildikó lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

A házasságkötéseket és elhalálozásokat 
következő lapszámunkban közöljük. 
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Tavaszi napsugár
Tündérek hozták be, hogy lássuk,
a várt vendéget, hogy halljuk.
Virágok is kezdtek ébredezni,
s velünk együtt örvendezni.

Mi lehet ez? Valaki jött?
Megérkezett, ránk is köszönt.
Mihelyt eljött, életet hozott,
s minden embernek életet adott.

Tavaszodik már a világ,
minden színre fakad.
Madarak énekelve nevetnek,
mert tavaszi napsugarak érkeznek. 
(Varga Krisztina, VII. osztály, 
Szilágylompért)

Anyák napjára
Színes virágok nyílnak,
új ünnepre hívnak.
Sok anya most virágot kaphat,
és a szíve örömre fakadhat.

Szeretet szárnyán száll a 
napsugár,
nem tiltja senki, várva várjuk már,
egy kis titkot majd elénk tár,
jöttére minden ember vár.

Nézzétek! A nap is kisütött,
Anyák napja újra eljött,
csendben, egyedül, 
szívünk most megrendül,
e színes, virágos napon felcsendül. 
(Balla Andrea-Boglárka, 
VII. osztály, Szilágylompért)

Anyámnak örömöt
Drága, kedves hóvirág,
kitől kiújul a világ,
te hozod a szép tavaszt,
aki fagyra Napot virraszt.

Virrassz most a világra,
boldogságot anyukámra,
mosolyogjon arca hát,
legyen vidám, ha engem lát.

Csillogjon hát két szeme,
és csak öröm legyen benne, 
mint ahogy a teleket,
űzd a szomorú perceket.
(Sólyom Csilla, VI. osztály, 
Szilágylompért)

Anyák napi vers
Anya csak egy van,
ezért szeressük őt,
mint tavasszal
a friss levegőt.

Az anyai szeretethez,
nem hasonlít semmi sem,
ahogy egy anya szeret,
nem szeret úgy senki sem.

Minden tavasszal,
eljön ez az ünnep,
Édesanyám téged
szívből köszöntlek. 
(Csóka Alexandra, VI. osztály, 
Szilágylompért)

Anyák napi köszöntő
Drága édes anyukám,
legyen szíved mindig vidám,
eljött, itt van ez a nap már,
anyák napja köszöntve vár.

Az élet olyan, mint egy pillanat,
elszáll az év is, 
egy röpke perc alatt,
s ezért most, 
anyák napja alkalmából,
szerető gyermeked szíve 
hozzád szól.

Te vagy a fény és barát a bajban,
te vagy, aki mindig 
mellém állsz a rosszban.
Te tudod legjobban, 
mi bántja a szívem,
s emiatt mindig segítesz nékem.

Drága édesanyám!
Legyél nagyon boldog,
azt kívánom: élj sokáig,
s ragyogjon az arcod. 
(Dakó Brigitta, VI. osztály, 
Szilágylompért)

Anyák napja
A tavasz egymagáért szép, 
egymagáért jó,
mert ekkor jön el 
minden boldogító,
eljön az anyák napja, 
örülnek a Nők,
felköszöntik őket, 
hisz tisztelik a Nőt. 

Beköszönt a tavasz, elmúlik a tél,
havas takaróra virágmező kél,
pirulnak a lányok, 
a boldogság az él,
mint minden tavasszal, 
nincsen aki fél. 
(Szabó Ákos-Sándor, V. osztály, 
Szilágylompért)

Tavaszi szellő
Tavaszi szellő ücsörög a fákon,
Anyák napi illat érzik a határon,
erős léptekkel közeleg,
hátrahagyva a szomorú perceket.

Tavaszi szellő vidáman mosolyog, 
míg a hideg a hátánál sompolyog.
Van-e szebb a tavasznál?
A rügyező fáknál s a virágnál? 
(Kirei Imola Kinga, VIII. osztály, 
Szilágylompért)

Köszöntő
Anyák napja alkalmából 
köszöntelek Téged,
Szeretettel, tisztelettel 
adok hálát Érted.
Köszönöm, hogy felnevelsz, 
vigyázol rám mindig,
Óvod életemet, életed végéig.

Drága Édesanyám! 
Úgy szeretlek Téged,
kívánom, hogy áldás legyen 
számodra az élet.
Ragyogjon az arcod, 
hálás vagyok Érted,
fiad vagyok, köszöntelek, 
áldjon Isten Téged. 
(Kocsis Szabolcs, VI. osztály, 
Szilágylompért)

Anyák napja
Minden évben, a tavaszban,
van egy szép és boldog ünnep,
ez a nap az anyák napja,
köszöntünk hát Téged.

Köszöntjük az anyukákat, 
lánytestvért és nagymamákat.
Legyen boldog minden nő,
de elsősorban, főként Ő! 
(Mihály Kristóf, V. osztály, 
Szilágylompért)
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


