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Aktuális

Március 15. – Az örök szabadság napja

Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc a magyar nemzet összetartását, hazaszeretetét
tükrözi, melyről minden évben megemlékezünk, tisztelgünk hőseink előtt. Március 15-én
Sarmaságon is tiszteletünket fejeztük ki a márciusi ifjak előtt.

„Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság!
Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem
éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély
volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!”
Ezeket a sorokat írta Petőfi Sándor a naplójába
1848. Március 15.-én. Ez a nap mára igazi jelképpé
vált, amely nemzetünk szabadságszeretetét és függetlenség iránti vágyát üzeni 169 év távlatából is. Március
15-én a sarmasági kastélyparkban egy szívvel és lélekkel ünnepeltük meg azokat, akik életüket adták értünk,
a Hazáért.
A hagyományokhoz híven községünk díszpolgára,
Horváth József történelemtanár kezdte meg az ünnepséget. Ünnepi beszédében kifejtette: „1848 vitathatatlanul Európa tavasza volt, mert az öreg kontinens lerázni
készült évszázados láncait és minden gyermekének nyújtani
akarta azt, ami a legszentebb: a Szabadságot. Nem véletlenül az európai forradalmak egyik leggyakoribb jelszava volt
a szabadság. (...) A szabadságról álmodoztak a leigázottak,
szétdarabolt népek-nemzetek, s nem véletlen, hogy ’48 másik
kulcsfogalma a Nemzet volt. (...) Mi ’48 talán legnagyobb
tanulsága? Az, hogy a szomszédos nemzetek, nemzetiségek és
nemzetrészek sokkal jobban egymásra vannak utalva, mint
gondolnánk! (...) Mint ahogy a forradalom tanulsága szintén,
hogy a mártírjaink, hőseink sem voltak mind magyarajkúak,
elég ha megnézzük az aradi vértanúk névsorát... Akármilyen
nyelven beszélő anya is szülte őket, tudták, hogy a magyar
szabadságharc csatamezején az egész emberiség érdekében
folyik a harc, mert ahogy a zsarnokság összefogott, a szabadság híveinek is össze kell fogni.” Ez a nap arra tanít
és emlékeztet minket, hogy létezik még emberség, lé-

tezik még összefogás, ha van egy nemes cél előttünk,
amely nem csak az egyént, de a népet, a nemzetet is
szolgálja.
Horváth József tanár Úr idén is díszoklevélben és
könyvjutalomban részesítette azokat a hetedikes diákokat, akik a legjobb eredményt érték el az 1848-as történelmi vetélkedőn. Ebben az évben Kiss Virág VII. A és
Király József-Tamás VII. B osztályos diákok kapták.
A díjátadást követően a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum diákjainak ünnepi műsorát hallhattuk. Balogh Szilárd-Zsolt V. A osztályos diák szavalt,
aztán az iskola kúrusának ’48-as dalait hallhattuk, végezetül pedig Kiss Virág VII. A osztályos tanuló szavalata hangzott el.
Az ünnepséget koszorúzás zárta a Pro Libertate
emlékműnél. A Szilágy megyei RMDSZ részéről koszorúzott Seres Dénes parlamenti képviselő és Szilágy
megyei RMDSZ elnök illetve Simonfi Mária ügyvezető
elnök. Koszorúzott a Sarmasági Polgármesteri Hivatal,
az RMDSZ sarmasági, szilágylompérti, selymesilosvai
szervezete, az RMDSZ Sarmasági Nőszervezete, a
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum, a Kossuth
Szövetség, a Sarmasági Református Egyház, a Sarmaság
Bányatelepi Református Egyház, a Baptista Gyülekezet,
a Sarmasági Katolikus Egyház, a Pro Sarmaság
Kulturális Egyesület, a Sarmasági Ifjúsági Tanács, az
SOS Alapítvány, a PRO Almamater Szülőbizottság, a
Nimród Vadásztársaság és a Közbirtokosság.
A megemlékezést a magyar Himnusz közös eléneklésével zártuk.
Balog Anetta
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Télbúcsúztató farsangi bál Sarmaságon
A szokásokhoz híven, az RMDSZ Sarmasági Nőszervezete és az 1-es Számú Szakképző
Líceum ismét megszervezte közös erővel az I.-IV. osztályosok számára a Farsangi Bált.
Február utolsó napján a kisdiákok és tanítónőik is álarcot húzva köszöntötték a tavaszt
a sarmasági kultúrotthonban.

A „farsang” szó hallatán sokunknak az álarc, a
fánk, a táncmulatság jut eszünkbe, ezzel együtt pedig a tél búcsúztatása és a tavasz köszöntése. Vannak,
akik aktívan részt vesznek ebben az ünnepben, vannak viszont olyanok is, akik nem szívesen teszik ezt.
Szerencsénkre az általános iskola tanítónői és a helyi
RMDSZ Nőszervezet képviselete szívesen kiveszik a
részüket ilyen jellegű eseményekből, így nem volt kérdés az, hogy idén is lesz Farsang Sarmaságon.
A farsangi ünnepséget hosszas előkészületek előzték meg, a tanítónők megtervezték a díszletet, a játékokat, a Nőszervezet tagjai pedig gondoskodtak arról,
hogy a tombolán minél több gyerek részesülhessen egy
kis nyereményben.
A helyszínt közös erővel szépen ünnepi pompába
öltöztették és előkészítették a játékokhoz szükséges
kellékeket, eközben a Nőszervezet néhány tagja hozzáfogott a fánkot dagasztani, hiszen a fánk az egyik legfontosabb tényező, ha farsangról van szó.
Lassan kezdetét vették az osztályok bemutatkozói,
de előtte még szót kapott a Rózsaszín Elefánt és kicsit
kikérdezte a nebulókat arról, hogy miért is gyűltek öszsze, mit tudnak a farsangról és mi következik utána.
Lelkesedésben nem volt hiány szinte mindenki egyszerre szeretett volna válaszolni a feltett kérdésekre.
Ezt követően minden osztály a tanítónőik vezetésével
bemutathatta, hogy mennyire kreatívan tudtak felöltözni. Miután minden osztály felvonult következett talán az egyik legjobban várt rész, a játék. Korcsoportok
szerinti játékok voltak, csoportos kirakó időre, Helyezd
fel a bohóc orrát bekötött szemmel, célbadobós stb. A
gyerekek kezdtek egyre türelmetlenebbek lenni és nem
véletlenül, már lehetett érezni a jó illatot, már javában
sültek a finomabbnál finomabb fánkok! A korlátlan
mennyiségű fánk mellé a kisdiákok szénsavmentes
üdítőt is kaptak.

A kis pihenő után folytatódott a mulatozás, a gyerekek tanítónőjükkel együtt önfeledteden szórakoztak, táncoltak, (Nagy meglepetés volt ez számomra,
hogy kivétel nélkül minden gyerek arcán a széles
mosoly, az önfeledt boldogság látszott!) nem túlzok,
ha azt mondom, hogy egy fergeteges tavaszköszöntő
„buli” volt.
Az előző évhez hasonlóan most sem voltak külön
díjazva a jelmezek, hiszen képtelenség lett volna közel
150 gyerek közül igazságosan választani. Mindenki jogosan megérdemelte az első helyet, és itt muszáj megemlítenem a tanítónéniket is, egyszerűen fantasztikus
volt azt látni, hogy ők is milyen odaadással készültek
erre a napra, kivétel nélkül mindenki beöltözött és
büszkén állt diákjai mellett.
Annak ellenére, hogy nem voltak külön díjazva a
jelmezek, még nem maradt el az izgalom, a tombolajegyek is kihúzásra kerültek. Közel 100 díj volt, amelyet
a helyi Nőszervezet tagjai vásároltak meg és állítottak
össze. A gyerekek, ha akarták volna, akkor sem tudták volna leplezni izgalmukat, mindenki arra vágyott,
hogy a saját lapocskáján szereplő számot mondják be
a tanítónénik.
A tombolahúzást követően még folytatódott a szórakozás és a fánk evés, hiszen a Nőszervezet nagyjából
400 db fánkot sütött, amelyből bőven jutott mindenkinek.
A szórakozás mellett helyet adtunk a hagyományőrzésnek is, hiszen játékos módon a tanítónők bevezették a gyerekeket a farsang világába, ahol megismerkedhettek a farsangi szokásokkal is. A rendezvény sikerét
a legjobban a gyerekek mosolyában lehetne mérni, és
abban, hogy mindenki önfeledten szórakozott. Remélhetőleg a következő rendezvényeink is épp ilyen nagy
sikert aratnak!
Balog Anetta
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XII. Bálványosfürdő-i Nemzetközi
Disznótoros Fesztivál

Idén tizenkilenc hazai és határon túli csapat nevezett be a február 24–26. közötti 12.
Bálványosfürdői Nemzetközi Disznótoros Fesztiválra. Sarmaság évről évre részt vesz a
már lassan hagyománnyá váló eseményen, azonban az idén a sarmasági képviseletet
elkísérték a Sarmasági Ifjak is, valamint testvértelepülésünk, Soltvadkert is. A verseny
szervezésének ötlete a felsőháromszéki Torja község magyarországi testvértelepüléséről,
Gádorosról származik, és minden évben Daragus Attila vállalkozó, Torja
polgármesterének a szervezésében kerül sor rá. A fesztivál nagy sajtóérdeklődésnek
örvend, s túlzás nélkül lehet állítani, hogy Székelyföld egyik legérdekesebb és
legszínesebb gasztronómiai rendezvénye.
A rendezvény célja a hagyományos disznóvágás és disznótoros ételeinek elkészítése és bemutatása, hagyományok ápolása
és megőrzése Európában, baráti kapcsolatok ápolása, valamint a testvértelepülési
kapcsolatok kialakítása. Bár a fesztivál bír
némi versenyjellegel is, nem ez az elsődleges célja. A február 24-26. között megrendezett fesztiválon 10 magyarországi és
9 belföldi csapat vett részt, KosntancátólKeszthelyig. Egy olyan esemény részesei
lehettünk, ahol a magyar, román és székely
zászló békésen megfért egymás mellett.
Senki nem foglalkozott a nemzetiséggel,
hanem kézzel-lábbal próbáltak egymással kommunikálni, és ebben nagy segítségre volt a gasztronómia
univerzális jellege, hiszen egy finom falat vagy egy pohárka jóféle lélekmelegítő mindenhol baráti üzenetet
közvetít.

Pénteken, február 24.-én , kis csapatunk kettőbe
osszlott, volt aki a közeli fürdőket próbálta ki, míg a
csapat másik fele a Szent Anna tavat látogatta meg.
Aznap este nyolc órakor került sor a megnyító vacsorára, ahol a sarmasági ifjak, a hagyományos szilágysági népviseletben jelentek meg. A megnyító beszédet
Daragus Attila polgármesterúr tartotta, minden csapat

rövid bemutatásával és néhány kedves ajándékozással.
Minden csapat kapott egy fakanalat, amivel a másnapi
főzteket szolgált megkóstolni, egy pohárkát szalagra
fűzve, ami úgyszint kóstoló céljáúl szolgált, valamint
minden csapattag kapott, egy sapkát, a rendezvény
jelképével diszítve. Másnap, reggel nyolckor felvonulással indult az esemény, erős
havazásban, majd a disznók feláldozásával
és feldolgozásával folytatódott, minden csapat hagyományaihoz híven. A csapatokat
sorra látogatta meg a hagyományőrzőkből,
az Országos Faluturizmus Szövetség elnökéből, Kovászna Megye Tanácsának képviseletéből és újságírókból álló zsűri. Többféle
szempont szerint értékeltek, és igyekeztek,
hogy mindenki díjban részesüljön, hiszen
a fesztiválnak, csak másodlagos a versenyjellege. Azonban Sarmaság és a Sarmsági
Ifjak büszkélkedhetve térhettek haza, az
első és második hely elnyerésével. Emelett
új barátokat, kellemes kikapcsolódást és tapasztalatot
is nyertünk az érméken, kupákon kívül.Fontosnak tartjuk az ifjúság ilyen féle aktivitását is, hiszen számunkra
is nagyon fontos a hagyományok ápolása és megőrzése. Köszönjük a lehetőséget Sarmaság polgármesterének, Dombi Attila-Jánosnak, és a Sarmasági Ifjúsági
Tanácsnak.
Kocsis Andrea-Gabriella
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Egy szívvel, lélekkel

A 2016-2017-es tanév elején a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum pedagógusai
egy szívvel és lélekkel döntötték el, hogy bekapcsolódnak a tanfelügyelőség által
kezdeményezett „Varázsmosoly” programba, melynek célja a zsoboki Bethesda
Gyermekotthonban élők mindennapjainak szebbé tétele.

A látogatást megelőző hetekben lelkes készülődés
vette kezdetét. Óvodától a líceumig mindenki azon
dolgozott, hogy örömet szerezhessen az ott élő nehézsorsú gyerekeknek. Folytak az előkészületek, ajándékok készültek, adományok gyűltek, nagy volt az
izgalom.
Március 1- én „tele puttonnyal” indult útnak egy
28 fős csapat: diákok, pedagógusok, a lompérti egyház
képviselői, valamint a programot kezdeményező, az
ottani gyerekek körében „mosolygós néninek” nevezett
tanfelügyelőnő.
A szerencsés érkezés és meleg fogadtatás után változatos tevékenységek keretén belül ismerkedtünk az
intézmény diákjaival. Minden tevékenység célja az
volt, hogy együtt mosolyogjunk, tevékenykedjünk.
Az ilosvai pedagógusok és diákok az óvodás
gyerekek mindennapjaiba kapcsolódhattak be. A
körjáték, a bábozás, a gyerekdalok közelebb hoztak
egymáshoz kicsit és nagyot, a gyerekek ragaszkodása megható volt. Ezeket a megható és egyben vidám
pillanatokat csak fokozták az ilosvai kisiskolások és
ovisok által készített márciuskák, amit a gyerekek kitörő örömmel fogadtak.
A sarmasági tanítónők és gyerekek drámajátékok
által próbáltak mosolyt csalni az elemi osztályos tanulók arcára. Az ismerkedős játékok alkalmával a gyerekek egyre többet megtudtak egymásról, egyre felszabadultabbak lettek. Örömmel beszéltek kedvenc játékukról, mesehősükről, iskolai tevékenységükről. Boldogan

karolták át egymást az énekes játékok alkalmával.
A vidám hangulatú játékokat, közös énektanulás
követte. Az éneket egyik sarmasági gyerek tanította.
Minden jelenlévő őszinte lélekkel énekelt az ölelés és
megbocsájtás gyógyító erejéről. A játék és a dal közösségformáló erejét bizonyítja, hogy a tevékenységet
követően a gyerekek továbbra is ragaszkodtak a vendégek társaságához, örömmel hívták meg új barátaikat
a szobájukba.
A gimnazisták számára a Szilágylompérti Ady
Endre Általános Iskola V. osztályának tanulói közvetítették a tavaszi hangulatot. A verses-énekes előadással,
illetve a márciuskák átadásával szimbolikusan köszöntötték a tavaszt, mint az életöröm és az újjászületés
időszakát. Egy ismerkedős játék keretein belül pedig
lehetőség nyílt arra, hogy jobban megismerkedjünk
az ottani gyerekekkel. A program zárásaként a diákok
elkészítettek emlékül egy tavaszi képkeretet, mely őrzi
az évszak megújuló jellegét. A közös tevékenység jó
alkalom volt arra, hogy az otthonban élő gyerekeket
kizökkentse a mindennapokból és mindannyiunknak
maradandó élményt nyújtson.
Utunk végéhez érve, kavargó érzésekkel, hálatelt
szívvel azt mondhattuk, hogy a célunkat elértük: örömöt szereztünk és mi is örültünk, vidámságot csempésztünk a gyerekek hétköznapjaiba és mi is felvidultunk, barátságokat kötöttünk, még ha csak néhány órát
töltöttünk is együtt.
A programért felelõs pedagógusok
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„A múltat tiszteld a jelenben,
s tartsd meg a jövőnek”

(Szacsvay István)

Szacsvay István idézete lett a mottója a Képek dicső múltunkból vetélkedőn, melyre
benevezett a szilágylompérti iskola III. osztályos tanulóiból álló Szuper 6-os nevű
csapata. A kutató kedvű tanulók: Gál Bianka-Adrien, Kirei Arnold-Kevin, Horvath Kocze
Lidia-Sanda, Lukács Dávid-Krisztián, Lukács Gabriella, Székely Anikó. Aki pedig a
munkájukat irányította Szabó Éva tanítónő.

A vetélkedő idei feladata:

Híres magyar várak
A feladat az volt, hogy a tanulók kutassanak,
érdekességeket gyűjtsenek dicső múltunkból, s
ötleteiket jelenítsék meg bármilyen formában. A
versenyfelhívásnak megfelelően próbáltuk egyedi
módon megörökíteni gondolatainkat.
Véletlen egybeesés vagy inkább a sors keze, hogy
a beküldési határidő március tizenötödike? Mit is
jelent március tizenötödike? Jelenti a hétköznapi
idő megállítását azért, hogy elgondolkodjunk azon,
mit jelképez ez a nap, miért is vált jelképpé. Március
tizenötödike nemzetünk szabadságszeretetét,
szabadság utáni vágyát fejezi ki. Õseink és hőseink

előtt tisztelgünk azáltal, hogy éltünk az ilyen
lehetőséggel, s beneveztünk a versenyre. Nem lett volna
ez lehetséges, ha nincsenek bátrak, akik harcolnak a
szabadságért.
S talán az sem véletlen, hogy a mi munkánk
mottója egy Ady Endre idézet.
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”
(Ady Endre)
Szabó Éva tanítónő
Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola
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Részlet egy könyvtáros naplójából
Reggel van, egy újabb munkanap, lassan nyolc
órát üt az óra, mindjárt jelzik a harangok is...Tavasz
van. Csodás a mai reggel, a tegnapi is az volt, de a
mai...ma sokkal szebb, különlegesebb. A kis Borzos
(én csak borzosnk hívom, mert nem tudom a nevét
a „szomszéd” kutyájának), igazából nem is kicsi,
egy szép nagy fekete borzos kutya. Minden reggel
nekem ront. Hogy képzeli ezt?! Hisz sáros, piszkos
leszek, nemrég esett is! De egy másodperc sem kell
és ezzel már nem is törődök, hiszen nagy örömmel
rohan felém, hogy ismét köszöntsön. Igazából minden reggel ilyen örömmel vár. Jól esik, megmosolyogtat, azt hiszem ez boldoggá tesz, igen azzá.
Ahogy lassan emelkedek fel a dombon egyre
jobban hallom már, egyre hangosabb a madárcsicsergés. A magas fákon, az ágak között ide-oda ugrálnak az énekes madárkák, innen lentről nem tudom megmondani milyen fajták, de nem is ez számít, szívesen lennék a barátjuk, elnevezném őket,
minden reggel nevükön szólítanám mindegyiket.
Egy szokatlan hang üti meg a fülemet, de nagyon
szép, új taggal bővült a kórus! Remélem holnap is
találkozom velük!
Távolodom a magas fáktól, már nem sok van és
felérek a dombtetőre és „innen nézek szerte szét”.
Nagyon tetszik a látvány, már alig várom, hogy a
rügyek kidobják első virágaikat, leveleiket, szeretném ezt a képet teljes pompában is látni, lassan meleg lesz és akkor..akkor szép lesz minden!
Nocsak, egy hóvirág. Itt áll egymagában, de nem
tűnik bánatosnak, nagyon szép, úgy látom tetszik neki
a napsütés. Szépen mutatna az íróasztalomon, de nem
tépem le, hiszen fontos az élete, egy fontos küldetéssel.
A Hírhozót nem bánthatjuk! Milyen apró, de mégis
milyen csodás! Holnap reggel megállok nála öt percre,
csak úgy. Mert szép és boldoggá tesz.
Valami a szemembe világít, szinte alig látok, a fák
ágai még teljes egészében átengedik a fényét. De nem
baj, behunyom a szemem és csak állok itt pár másodKiadja a PRO Sarmaság Kulturális Egyesület
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percet... Ahogy kinyitom a szemem, mosolygok, szép
Napunk lesz ma! A kis Borzos megáll a napfény előtt,
festeni sem lehetne szebbet, remélem ötven év múlva
is fogok emlékezni erre a pillanatra.
Eddig nem értettem. Most már igen, most már értem miért mondta mindig nagymamám, hogy az apró
dolgokban mekkora öröm rejtőzhet – ne rohanjunk el
ezek mellett és élvezzük ki a pillanat adta boldogságot. Milyen igaza volt! Boldog vagyok! Boldoggá tett
a Borzos köszöntése, a madárkórus reggeli előadása,
boldoggá tett a napsütés.
Az elmúlt hónapok szomorkás időjárása kezdett
engem is szomorúvá tenni, de most...most boldog
vagyok!
Vajon más is észre veszi ezeket munkába menet?
Remélem igen, remélem ő is boldog lesz!
B. A.
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Kui János

Tavasz okán

SZÜLETTEK

Zöld pázsiton jő a tavasz,
az április kicsit ravasz,
megzavarja a szép időt,
nem hajt fejet a Nap előtt.

Barnák most már, nem fehérek,
a zöld mezőn erősödnek,
nem kell föld alá menjenek,
örökké fent,fényben élnek.

A május? Az tökéletes,
mint a galamb, oly szerelmes,
a kutyával kötekedik,
harap, hogyha elengedik.

Gyerekek jutnak eszembe,
az ifjúságom emléke,
tengernyi van meg belőle:
érdemes a megőrzésre.

Együtt vonulnak a hegyre,
nagy tavaszi ünnepségre,
s azok is ott lesznek velük,
kinek nemigen köszönünk.

Bennem élnek az emlékek,
bármilyenek: nekem szépek,
fényük egy cseppet se fakult,
eleven színben él a múlt.

Mert, ha tavasz: legyen tavasz,
hisz a gyengeség ártalmas,
s olyan nem lehet a tavasz,,
virágos és erős marad!

Nem hulltak ránk a hópelyhek,
úgy hagytuk el ezt a telet,
eljött a napfényes tavasz,
és ezután már nem havaz.

Most igazi tavasz virul,
virág nyílik ártatlanul,
előbb a fehér hóvirág,
majd a szerény kék ibolyák.

A gyerekek örvendeznek:
hogy nem éreznek hideget,
szednek fehér hóvirágot,
s kötnek belőle szép csokrot.

Mind táncos kedvükben vannak, A jövőjüket köszöntik,
egy éjszakát átmulatnak,
ezután mindig ünneplik,
táncos kedvük el nem múlik,
tavasz adja az alkalmat,
a tavasznak köszönhetik.
mindenki bekapcsolódhat!
Versben köszöntöm a tavaszt,
mikor a”szél vizet áraszt”,
és kinyílnak a virágok,
kötünk belőlük szép csokrot.
Versem rendelésre írom,
megrendelő a barátom,
mûvem neki dedikálom,
s mindenkinek,Sarmaságon!
Számomra ez lehetőség,
előbújik a sok emlék,
melegükben éldegélek,
s minden viadalt megnyerek!
Ökörnyálas őszi fényben
bányászok közé érkeztem,
logikát tőlük tanultam,
s a munkámban alkalmaztam.

Jöjjenek hát: ünnepeljünk,
bányász is legyen közöttünk!
közösségünk erősödjön,
hona legyen itt a Földön!

Eljön ez a pillanat,
minden évben újra,
amikor a boldogság,
rád talál majd újra.

Boros Andrada-Ramona, aki Boros
Tibor és Sabãu Daniela-Voica lánya
Dakó Bence-Tibor, aki Dakó Tibor és
Dakó Katalin fia
Király Róbert-Tivadar, aki Király
Róbert-János és Király Heléna-Blanka fia

Isten éltesse az újszülötteket!

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
Sánta Zsolt és Demjén Brigitta-Gréta

Sok boldogságot!

ELHALÁLOZTAK
Kovács Elisabeta, élt 82 évet
Demjén Mária, élt 82 évet
Balog Nicolae, élt 76 évet
Iancãu Mihai, élt 72 évet
Püsök Sámuel, élt 56 évet
Lakatos Francisc, élt 67 évet
Kupás Éva, élt 52 évet
Szász Paul, élt 78 évet
Varga Erzsébet, élt 76 évet
Erdei Gyula, élt 73 évet (Selymesilosva)
Bándy Ilona-Csilla, élt 53 évet

Béke poraikra!

Nőnap

Mert minden Nőnek most már,
csak a jelen számít,
„Hisz a te szépséged,
újra szétvilágít”.

Ragyogjon be minden Nőt,
most Március nyolcra,
„Élj mostantól boldogan,
és ne tekints a múltra”.

Kívánom, hogy legyen Veled,
ez az öröm mindig,
mert a múlt már nem fontos,
csak a jelen számít.

(Koszta Melisza, V. osztály, Szilágylompért)
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Nélkületek oly szürke lenne a világ!
Nékületek nem nyílna a Földön virág!
Nélkületek nincsen férfi!
Nélkületek nem is lehetne élni!
Éljetek hát soká, Ti nők!

Fizesse elõ vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

