Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro bendruomenės narių linkėjimai
Lietuvai Valstybės atkūrimo šimtmečio proga

Gyvenkime ne tik sau ir dėl savęs...
Gyvenkime laisvei, Tėvynei, mūsų Lietuvai.
Arūnas Kiulkis, Centro direktorius
Te Lietuvos vardas tūkstančius metų neišnyksta iš pasaulio politinio žemėlapio, o Lietuvos
žmonės jį garsina prasmingais darbais.
Elena Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, istorijos mokytoja
Linkiu Lietuvai sulaukti 3009 metų ir keturių milijonų gyventojų.
Antanas Leknickas, Pataisos namų skyriaus vedėjas,
fizikos mokytojas
Lietuva, tu esi vienintelė mano, tėvų, senelių ir prosenelių Tėvynė! Norėčiau, kad būtum
brangia Tėvyne ir vaikams, anūkams bei proanūkiams.
Daiva Malinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
etikos mokytoja
Nuoširdžiai sveikinu Lietuvą ir jos gyventojus su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu.
Tegul šios reikšmingos dienos dvasia pereina ir mūsų vaikams, ir visoms ateinančioms
kartoms. Tikiu, kad išvykę lietuviai šią šventę švęs kartu ir ras progų grįžti ir džiaugtis
LIETUVA.
Dalytė Morkevičienė, buhalterė
Branginkime kiekvieną gimtosios žemės lopinėlį, saugokime ir puoselėkime gražiausias
vertybes. Tikėkime savimi ir savo Tėvynės ateitimi. Atraskime savo tikslus ir siekime jų.
Šviesios ateities, optimizmo, nepalaužiamos kantrybės ir stiprybės.
Zinaida Markelienė, sekretorė
Kad drąsūs būtume...
Kad stiprūs ir teisingi...
Kad iš klaidų mokytumėmės ir melo neįsileistume į save...
Kad kurtume ir rūpintumėmės...
Kad laisvę gintume!
Virginija Sveikatienė, fizikos mokytoja
Visiems Lietuvos žmonėms linkiu vienybės, kad kurtume gražią ir išsvajotą Lietuvą
kartu. Norėčiau, kad mažiau Lietuvos žmonių važiuotų į užsienį, o sietų savo
ateitį su gimtine ir garsintų jos vardą. Linkiu būti patriotiškais. Taip pat, išlaikyti

tautiškumą, linkiu mylėti savo šalį.
Jurgita Bagušauskaitė, inžinierė kompiuterių
prižiūrai

Tu – mažutė, tu telpi visa
Į Čiurlionio karalių delnus...
Tu – riekelė duonos kasdieninės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...
(J. Degutytė)
Valstybės atkūrimo šimtmečio akivaizdoje noriu palinkėti Lietuvai tapti nepriklausoma
modernia piliečių valstybe, kurioje būtų gera gyventi, vienybės, politikams daugiau
atsakomybės atstovaujant gyventojams, o piliečiams − atsakomybės renkant politikus.
Linkiu išugdyti sąžiningą, skaidrią ir atsidavusią savo šaliai kartą, kuri kurtų dorą kitų
kartų ateitį, tuo pačiu saugodama senolių papročius ir tradicijas.
Dalija Valaitienė, vokiečių kalbos mokytoja
Lietuvai linkiu išsaugoti savo identitetą ir meilę žmogui.
Violeta Jočionienė, informacinių technologijų
ir matematikos mokytoja
Linkiu Lietuvai visada eiti pirmyn.
Rimanė Šeškevičienė, anglų k. mokytoja
Lietuva, mano Tėvyne, tu mažas gintaro lašeli mano saujoj, būk visados laisva ir
nepriklausoma. Te Baltijos bangos amžinai skalauja tavo krantą.
Angelė Radžiuvienė, vokiečių k. mokytoja
Lietuva, Tu esi maža žemėlapyje, bet didelė mano širdyje. Linkiu Tau laisvės, tvirtybės,
veiklumo, stiprybės, kuo daugiau gerų žmonių ir Tave mylinčių piliečių.
Romutė Koncevičienė, biologijos mokytoja
Linkiu Lietuvai neišvaikyti jaunimo.
Rima Jančiauskienė, geografijos mokytoja
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Lietuvai linkiu, daugiau pilietiškumo,
patriotiškumo, susiklausymo ir vienybės.
Jolanta Matulytė, istorijos mokytoja
Linkiu Lietuvai, mano Tėvynei, tapti traukos, vilties ir starto tašku ne tik išsibarsčiusiems
po visą pasaulį lietuviams, bet ir čia esantiems visiems žmonėms. Tegul tai būna didelių
galimybių, klestinti, laimingų žmonių šalis.
Jūratė Preikšienė, dailės mokytoja
Dėkoju likimui, kad esu lietuvė, kad gyvenu po Tavo, Lietuva, dangumi. Linkiu Tau
klestėti ir džiuginti svetingumu ir kilnia dvasia!

Nijolė Stoškutė, rusų k. mokytoja
Kaip biologijos mokytoja, aš linkiu saugoti, tausoti, grožėtis ir domėtis Lietuvos gamta, o
ilsėtis- tik Lietuvoje! Būkime savo šalies patriotais.
Aušrinė Motūzienė, biologijos mokytoja
Linkiu augti ir klestėti, gyvuoti ilgai ir garbingai!
Vilma Nečiūnė, anglų k. mokytoja
Mylima šalie, Lietuva, būk laisva ir nevaržoma tarsi vėjas!
Kristina Kučinskienė, lietuvių k. mokytoja
Linkiu Lietuvai tapti šalimi, kurioje kiekvienas joje gyvenantis žmogus didžiuotųsi ja ir
mylėtų.
Skaistė Kraptavičienė, lietuvių k. mokytoja
Mylėkime savo Tėvynę, o plazdanti trispalvė tegu suburia mus visus bendram darbui
vardan šviesesnės ateities.
Aušra B., III A klasė
Vertinkime tai, ką turime, tikėkime tuo, kad mes gyvename gerai ir išmintingai!!!
Jolanta G., III A klasė
Linkiu, kad Lietuva klestėtų! Garsinkime jos vardą! Būkim vieningi!
Simona V., III A klasė
Lietuvai linkiu ir toliau išlikti laisvai ir nepriklausomai.
Dainius Rinkevičius, 6 klasė
Linkiu Lietuvai išspręsti visas problemas ir išsirinkti prezidentus, kuriems rūpėtų šalis.
Paulius Janulevičius, II A klasė
Linkiu Lietuvai pasiekti didelių laimėjimų kosmoso įsisavinime.
Regina Naujokaitytė, II A klasė
Šimtmečio proga linkiu Lietuvai išlikti nepriklausoma, tapti dar gražesne, garsėti visame
pasaulyje gerais darbais, lietuvių pasiekimais. SVEIKINU, LIETUVA!!!
Malena Tabaraitė, II A klasė
Noriu, kad mūsų gimtoji Lietuva būtų be korupcijos, „nešvarių“ politikų žaidimų, daugiau
sąžiningumo.
Osvaldas Kazlauskas, IV H klasė
Linkiu Lietuvai pasiekti tokį ekonomikos išsivystymo lygį, kad pensininkai galėtų išgyventi,
o ne tik egzistuoti, kad būtų teisingumas ir nebūtų korupcijos.
Svajūnas Babenskas, IV H klasė

Linkiu laisvės, taikos ir šviesios ateities.
Vaidas Murauskas, IV A klasė
Linkiu Lietuvai susigrąžinti visus lietuvius emigrantus.
Raimondas Karacėjus, IV A klasė
Lietuvos 100- mečio proga linkiu, valstybei išlikti laisvai, savarankiškai, leisti žmonėms
gyventi oriai ir laisvai.
Martynas Čepelis, IV H klasė
Linkiu Lietuvai išlikti stipriai, gerbti savo piliečius ir stengtis juos išlaikyti savo šalyje,
keliant ekonomiką ir gerinant gyvenimo sąlygas, nes Lietuva, tai esam mes, todėl turime
mylėti ir gerbti kiekvieną.
Laimutė Kilikevičienė, III C klasė
Linkiu geresnio gyvenimo Lietuvoje.

Deimantė Kairytė, IV C klasė

Linkiu Lietuvos žmonėms atsibusti, atsimerkti ir atsakingiau rinkti valdžios atstovus, juk
mūsų šalyje tiek nedaug beliko išsilavinusių žmonių.
Aivaras Švagždys, I A klasė
Linkiu laimės, darbo, sėkmės ir patriotizmo.
Mantas Stanevičius, IV A klasė
Norėčiau palinkėti Lietuvai, kas ji visada gyvuotų, kad Lietuvoje būtų visada gera ir gražu
kad visi išvykę žmonės sugrįžtų atgal.
Edita Gurevičiūtė, III A klasė
Lietuva, būk laisva nuo karalių, seimūnų, kurie ateidami į valdžią žadėjo „kalnus nuversti“,
o su kalnu ir Gedimino pilis nugrius....
Artūras Ardavičius, 8 B klasė
Lietuvai linkiu stiprybės, ir kad pasikeistų viskas, kas bloga į gerą...
Paula Stankevičiūtė, IV C klasė
Linkiu, kad atsirastų vieną kartą normali valdžia, kuri stengtųsi dėl valstybės ir jos žmonių,
ir kad visiems būtų malonu gyventi Lietuvoje.
Kęstutis Cikanas, IV H klasė
Laisvos Lietuvos 100- mečio proga, palinkėčiau Lietuvai nepasiduoti kaimynų iš Rytų
įtakai, rūpintis ateities kartomis ir visada puoselėti tautiškumą, bei išsaugoti savo
nepriklausomybę.
Antanas Antipovas, IV H klasė

Linkiu Lietuvai, kad gyvuotų visą amžinybę, ir kad žmonėms būtų gera gyventi savo
gimtinėj, kad nereikėtų emigruoti iš Lietuvos.
Ignas Danauskas, 7 B klasė

