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Tizenhárom almafa Sarmaságon
Wass Albert Tizenhárom almafa című regényének adaptációját hozta el nekünk vasárnap a 
Debreceni Népi Együttes. Az esemény Sarmaságon az új művelődési házban délután öt órától 
volt megtekinthető. 
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„Tűsarkúban terepen”
Sikeres és elhivatott nők tartottak előadást és 
műhelymunkát a szilágysági hölgyeknek november 
16-án, pénteken. A képzés alatt nem csak elméleti 
tudással gazdagottak a jelenlévők de önbizalmat 
és bátorságot is nyerhettek további tervek 
megvalósításához. 3, 5, 6. oldal

Őszi versek

Talán az idei év egyik legszínvonalasabb előadá-
sát láthatták vasárnap délután. A Debreceni Népi 
Együttes a Bürkös zenekar kíséretében községünkbe 
is ellátogatott Tizenhárom almafa című táncjátékával, 
amely teltházas közönséget csalogatott a művelődési 
központba. A rendező-koreográfus Hercz Vilmos, akit 
már a sarmaságiak jól ismerhetnek, hiszen nincs olyan 
néptánctábor, amelyben ne venne részt, mint oktató. 
Az előadást a Sarmasági Illegetők kezdték meg, akik 
már sokat tanultak „Vili bácsitól” a táborok ideje alatt. 
Az Illegetők kicssoportja szilágysági táncot mutattak 
be, míg a nagycsoport kalotaszegit. 

A Debreceni Népi Együttes előadása hetven 
percet tartott, amely végig lekötötte a nézőközön-
ség figyelmét, illetve közös énekre buzdította őket. 
Táncjátékukkal mindenkit lenyűgöztek, hűen vissza-
adták a regény mondanivalóját, ezt az előadás végi 
vastaps is bizonyítja.

Köszönjük előadóinknak színvonalas műsorukat, 
illetve köszönjük minden kedves érdeklődőnek, hogy 
megtiszteltek jelenlétükkel!

Székely Anetta
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„Tűsarkúban terepen”

Mozgalmas hétvégéje volt mindazoknak, akik a 
fejlődés és további ismeretek elsajátítását választották. 
A szombaton kezdődő országos szinten szervezett 
képzés előtt, péntek délutánra a megyei Nőszervezet 
is programmal kedveskedett. 

Marina Ida-Magdolna, a megyei Nőszervezet 
elnöke köszöntötte a résztvevőket. A közszférában 
igencsak jártas polgármester többször is hangsúlyozta, 
hogy nap mint nap tanulunk valami újat, amit a to-
vábbiakban felhasználhatunk. Merjünk hangolt adni 
véleményünknek és kiállni amellett. Köszöntője után 
Márkus Etelka Közszereplés és médiakomfort címmel 
arról beszélt, hogy milyen kötelezettségei vannak 
egy közszereplőnek, konkrétan egy nőnek, és mikre 
kell odafigyelni. Mekkora legyen a szoknya hossza, 
mindig legyen egy fekete cipő a tarsolyunkban és 
mosolyogjunk. Természetesen a külsőségek mellett a 
jó felkészülés lépéseibe is beleshettünk. Jegyzeteljünk, 
gyakoroljunk, és tartsuk meg nyilvános szereplés előtt 
a szent 10 percet. 

A délutáni program Gábor-Szafta Szende Terepen 
magassarkúban – projektorientált rendezvényszervezés 
című előadásával folytatódott. A résztvevők 
megtudhatták, hogy milyen összetevők szükségesek 
egy jól felépített rendezvényhez. 

Hegedűs Csilla, az RMDSZ országos Nőszerveze-
tének ügyvezető elnöke elmondta, milyen fontos az, 
hogy a mai társadalomban egy nő meg tudja állni a 
helyét, naprakész legyen és akár egy rendezvényt is 
könnyedén le tudjon bonyolítani. Az ilyen és ehhez 
hasonló képzések pont azzal a céllal jöttek létre, hogy 
a közszférában mozgó nőknek segítséget, szakmai 
felkészültséget nyújtsanak. 

A Gábor-Szafta Szende előadásán szerzett tudást 
a szünet után műhelymunka formájában haszno-
síthatták. A jelenlévők 4-5 fős csoportokat alkot-
tak, amely elősegítette azt is, hogy új barátságok, 

ismeretségek születhessenek. Összesen hat kiscsoport 
alakult, csoportonként mindenkinek az volt a feladata 
elsősorban, hogy gondolkozzanak el azon, milyen 
események, rendezvények hiányoznak a közvetlen 
környezetükből, és ezekből válasszanak ki egyet, 
amelyet összeállítanak megvalósítható formában. 

A feladat nem bizonyult nehéznek, hiszen 
minden kiscsoport megvalósítható és jól kidolgozott 
rendezvényeket talált ki, amelyek csak a megvalósí-
tásra várnak. 

A projektek kiértékelése után közös vacsorával 
zárult a nap, amely jó hangulatban, beszélgetésekkel 
telt. 	 	 	 	 															Sz.A. és V.J.

Sikeres és elhivatott nők tartottak előadást és műhelymunkát a szilágysági hölgyeknek 
november 16-án, pénteken. A képzés alatt nem csak elméleti tudással gazdagottak a 
jelenlévők de önbizalmat és bátorságot is nyerhettek további tervek megvalósításához. 
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Tarka ősz
Lukács Kristóf

Őszi vers
Beksi Milás-Norbert

Zizegnek a falevelek,
Remegnek a hideg szélben.
Piros, zöld és rozsdabarnán
Hullanak a földre némán.

Apró hideg eső esik,
Áztatja a földet.

Elmentek a madarak is 
Üresek a fészkek.

A természet elfáradt,
Pihenésre készül.

Jön a tél és elalszik,
Tavaszra felépül.

Az őszi erdő
Gál Szilvia-Krisztina

Kopaszok a fák, a bokrok.
Erdő, erdő hol a lombod?

Kopasz erdő, kopasz fája
Szomorúan felel rája:

-Nemsokára itt a tél,
Lombomat elviszi a szél!

Elhullattam koronámat,
Felveszem majd új ruhámat.

Madaraim is elmennek,
Otthonukba elrepülnek.

Tavasszal majd visszatérnek,
Koronáim megszépülnek.

Szép ősz
Keresztes Eszter-Noémi

Ősszel a fáknak a levele 
lehullik, s a föld tele.

Hulló levél, gesztenye
iskolás gyerekek kedvence.

Ropogós szőlő megérett,
s a sok pince tele lett.
Csipkebogyó lekvárja,
tele a nagyi kamrája.

Zöldség, gyümölcs rengeteg
viharos szél fergeteg.
Szántó-vető emberek,

ugye szép az ősz, kérdezlek?!

Őszi vers
Szabó Gellért-Vendel

Itt van az ősz, fúj a szél

sárgul már a falevél.

Tele van a pince, kamra,

örvendezik minden gazda.

Reggelente szól a vekker, 

iskolába muszáj mennem.

Esik eső, fúj a szél

megkezdődött az új tanév!

Tarkabarka ősz,

közel már a csősz.

Ott fönn a hegyen, 

sok szőlő terem!

Színek sokasága,

zúdul a tájra.

Hírdetve, hogy ősz van

október havában.

Tirki-tarka domboldal,

újból van már iskola.

Költözik a szomszéd gólya,

fészkét üresen elhagyva.

Kedvencem az október,

őt  követi november.

Aranysárga levelek,

betakarják a teret.
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Azzal kezdődött minden, hogy anyukám elkapott 
egy titokzatos betegséget, ami furcsa módon jelentke-
zett: karikás és dagadt szemek, habzó száj... Anyám 
két hétig bírta ezt a betegséget, mígnem meghalt. 
Két hétig emésztette a halál, mígnem elvitte. Kö-
vetkezőnek apu halt bele anyám hiányába. Eze-
ket éltem meg 16 évesen, és nekem már csak a 
nagyim maradt. Eléltem a nagyimmal, de nála 
is megjelentek a tünetek, ami anno anyánál 
voltak. Nem is haboztam, elmentem vele is az 
orvoshoz, aki azt mondta, hogy a nagyanyám 
állapota nem stabil, és talán nem is lesz az. 
Amikor ezek a szavak elhagyták az orvos száját, 
könnyek zuhataga tört ki belőlem, és nem bírtam 
tovább. Úgy éreztem, idő kérdése és összeroppanok 
végleg.

Egy egész hónapot vártam az orvosokra, és a 
gyógyulás reményével etettem magam, ami az utol-
só napokban a torkomra is akadt. Találkoztam az 
orvossal. Rohantam felé, és kérdésekkel bombáz-
tam. Az orvos elkezdte mondani a magáét, és min-
dent mondott csak azt nem, amit hallani akartam. 
Végül a „részvétem” szó hallatán megtorpantam, 
a szívem százszorosan dobogott, könnyek öntöttek 
el, végül úgy éreztem, hogy a könnyeimbe fulladok. 
Aztán egyensúlyomat vesztve rogytam a földre. 
Felébredtem, és egy kórházi ágyon feküdve ta-
láltam magam. Újra könnyek árasztották el a 
szemem. Arra gondoltam, hogy bárcsak én is 
meghalnék! Itt fekszem a halálos ágyon, sen-
ki aki biztatna, mondaná, hogy gyerünk, túl-
éled! Egyedül vagyok, mi értelme az életnek?  
Csend volt, a csendet néha megtörték az orvosok és 
a beteg, akit hoztak. Ő a mellettem lévő ágyat kap-
ta, és nem volt magánál. Csak néztem, hogy mi tör-
ténik, amikor odajött hozzám egy orvos és közölte 
velem, hogy ugyanabban a gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenvedek, amiben a nagyi és anyu, régen. 
Az orvos csak beszélt, de a gondolataim másfelé 

vándoroltak. A halál elvitte anyut, aput, a nagyit 
és most én kellek neki. Miután elvette mindenem, 
utána engem is követel, de én nem adom magam! 
Így gondolkodtam, amikor megtörte a csendet a 
betódulók zsivaja, akik az előbb eszméletlen szom-
szédomhoz jöttek. A könnyek újra áradtak belőlem. 
Neki miért van családja, nekem miért nincs? Bárcsak 
most hozzám is úgy jönnének, mint hozzá!

Két hónap gyötrelem után hazaengedtek. Én 
voltam az egyetlen, aki ezt a betegséget túlélte, de 
mégsem örültem neki. A ház a szeretteimre emlékez-
tetett, elegem volt, nem bírtam tovább. Az asztalon 
volt egy kés, amit magamba döftem gondolatban, 
mert elegem volt. Azt kívántam, bárcsak a torkomon 
akadna a víz, bárcsak elütne egy autó! Így gondol-
kodva elaludtam. Reggel úgy döntöttem, hogy nem 
akarok többé élni, ígyhát kimentem az útra, ellop-
tam egy kocsit és karamboloztam vele. Hallottam, 
hogy sikítoznak, aztán egy tompa zaj ütötte meg a 
fülem. Jöttek a mentők, de hiába. Lecsuktam a sze-
mem, és hirtelen egy másik világba csöppentem. 

Igazából nem világ volt, csak fehér falak kö-
rülöttem, és semmi más, csak én és anyám 
hangja, nagyi erőtlen sikolya és apa szerete-
tet árasztó hangja. Azt hittem, hogy a halál 
jobb lesz, de csalódnom kellett. Nem kap-
tam vissza, akiket elvettek, és nem is kapom. 
Elaludtam. Magam sem tudom hogyan, de 
amikor kinyitottam a szemem, a szobámban 
találtam magam. Lefutottam az emeletről. 
Anyu, apu és a nagyi is ott ült a kanapén a 
kandalló tüzét bámulva. Odarohantam, agyon-
öleltem őket, és elmeséltem a fura álmomat.

A családom a mindenem. Nem akarom el-
veszíteni őket. Soha.

Balog Viktória VI. A osztály
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum

Fura álom 
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   Egyszer volt, hol nem volt az Óperenciás tengeren 
is túl, élt egy sárkány. 

   Ez a sárkány, egy kedves sárkány volt és barátkozni 
akart Mátyás király udvarában. Az emberek féltek tőle. 
Így szólt a sárkány:

- Ne féljetek tőlem, én csak barátkozni akarok! 
De az emberek mégis féltek tőle. Egyszer Mátyás ki-

rály kinézett az ablakon és azt kiáltotta:
- Figyelem, ez a sárkány barátságos, én már ismerem 

és kedves!
Ettől kezdve mindenki barátkozott a sárkánnyal.
Itt a vége, fuss el véle!    

      Katona Ákos II.B osztály
Sarmasági 1-es számú Szakképző Líceum

Mátyás király és a sárkány

Vége van a nyárnak
Kaszta Odette

Szeptemberben újra itt az iskola.
Tanévnyitó meg még száz ilyen csoda!

A jó tanítók kiosszák a könyveket,
Hogy legyen miből tanuljanak a gyerekek.

Lássuk, hogy milyen nagy a szorgalom?
Mert a végén vár ránk a jutalom.
Szeretnék én is, jeles tanuló lenni!

De sajnos a játszás, figyelmem leköti.

Így tehát nem könnyű az alapos tanulás.
Mert félre kell tennem a játszást, szórakozást.

Abbahagyom így tehát a lazsálást,
És felveszem az iskola ritmusát!

Az ősz
Elekes Barbara-Natália

Vége van a nyárnak,
a gyerekek újból, 

a tanévnyitóra várnak.

A tanítók várják,
hogy a gyerekeket újból,

seregleni lássák.

Az aggódó szülők
tanakodva nézik,
Ahogy a tanítók

gyerekét bekísérik.

-De jó, hogy maradtam!
Halkan azt mondja.

S a gyerek felnéz,
És szeme felcsillan.

Ősz van
Keresztes Kristóf

Gondolkodtam, zajt hallottam
 hulló levelekről.

Pedig csak a postás esett le,
 az emeletről.

Ősz-ősz, kedves ősz!
Nagyon vártalak,
 hogy visszajöjj.

A szép színes falevelet,
a suhogó szeleket,

 meg az áztató esőket,
mert így vagy te a legteljesebb.

A mi őszünk
Bagoly Zsófia

A mi őszünk különleges,
Évszakok közt, százezredes.

A mezőgazdaság színpompája,
Aratásnak vígadása!

Elmesélem, most én nektek,
Ahogyan én szüreteltem.

Levágok én minden fürtöt,
Értek én már minden trükköt.

Ha tudnál te segíteni,
Eljönnél most málét szedni?
Manapság a kaláka drága,

Ráhagyom én, Sarmaságra.

Szőlővel foglalkozunk,
Bár nem tanácskozunk.

Szüretibál mire kell?
Ha jól lakunk mi lepénnyel!
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A gyönyörű ősz
Nagy Richárd-Kristóf

Szól a csengő, fúj a szellő,
iskolába ballag Jenő.

Itt van az ősz, itt van újra,
madarak kelnek vándorútra.

Harmatos táj, deres reggel,
 a napocska is később kel fel.

Szürke a paplanja,
meleg sugarait takarja.

Sok színben pompázik az erdő,
 betakarításra hív a mező.
Megtelik a kamra, hangár,
boros pince új borral vár.

Gazdag ősz is búcsút int már.
De jövőre ugyanígy vár!

A játékpolc
Játékos polc rosszalkodik,

Rajta a sok játék sorakozik.
Elöl állnak a katonák,

Hátuknál a sok vadász.
Kockák százai rám várnak,
És egy várba összeállnak.
Na de jönnek a sok autók,

És utánuk a sok legók.
Itt minden van, csak rend nincsen,

De nekem igazi kincsem.

Beksi Milán-Norbert

A doboz
Van Gáspárnak egy doboza,
minden nap azt rakosgatja.

Mindenféle akad benne:
törött játék, egy kis zsömle.

Rozsdás dugó, koszos zacskó.
Gyűrött papír, zsíros lapok.

Mindenféle akad benne,
csak éppen rend nem.

Elekes Barbara-Natália

Fiók
Van Nikinek egy fiókja, 
mindenféle kacatokkal.

Amit talán, nem is használ, 
de semmiért ki nem dobná!
Törött vonalzó rossz körző,

néha koszos zsebkendő.
Tele festett, színes könyve,

vízfestéke, ami törve.
Szakadt könyv, szétszórt lapok,

kerek gombok, játékmanók.
Talán még ha rend is lenne,

Anya sose veszekedne!

Kis Nikolett-Dorottya
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


