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Petőfi Sándor

Itt van az ősz, itt van újra

Petőfi Itt van az ősz, itt van 
újra… című dala a népies líra közvet
lenségével lepi meg az olvasót.

A népiesség Petőfi által hono
sodott meg irodalmunkban. Olyan, 
mintha köznapi beszéd lenne, pedig 
nem az, hanem annak átszűrt, 
művészileg átalakított változata. 
Petőfi demokratikus politikai felfo
gásából egyenesen következett az 
élet és irodalom ilyen közvetlen 
összekapcsolása. Ennek köszönhet
jük, hogy az ekkorra már kimerülő 

romantikus líra jelképrendszerét 
teljesen felújította.

Ezt a verset Erdődön írta 1848. 
szeptemberében. Már egy éve há
zasok feleségével, s március 15e 
óta Petőfinek országos hírneve is 
növekedett. Mégsem boldog válasz
tási kudarca miatt, s Szendrey Ignác 
sem békélt meg vele, holott felesége 
már közös gyermeküket hordta a 
szíve alatt. A vers egy nyugalmi pil
lanat szülötte, a fentiekből nem sok 
minden szűrődött bele.

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. 

Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

Ezüstfenyő-díj, 
sarmasági díjazott 

2. oldal
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Ezüstfenyő-díj, sarmasági díjazott 
A 2020-as Ezüstfenyő-díjakat idén januárban 
kellett volna átadni, de a jelenlegi helyzetre 
való tekintettel az RMDSZ elhalasztotta ezt. 
A díjak átadása szeptember 3-án történt, 28 
személy közösségben végzett és közösségért 
tett munkáját jutalmazta meg Kelemen 
Hunor szövetségi elnök. 

Sosem volt könnyű a közösségért, a magyar nemze
tért dolgozni, harcolni, de talán egy ilyen embert
próbáló időszakban, amely több mint másfél éve nehe
zíti meg mindennapjainkat, még nehezebb. Épp ezért 
válik különösen értékessé az, amelyet ez a díj képvisel. 
Az, aki a közösségért él, akiben megvan a tenni akarás, 
az minden helyzetben utat tör magának, hogy véghez 
vigye terveit!  

Nekünk, sarmaságiaknak külön örömöt jelent, 
hogy a díjazottak között olvashatjuk Lucza István
Attila nevét is.  

Lucza IstvánAttila 1975 június 18án született 
Szi lágy  somlyón, munkás szülők másodszülött gyerme
ke ként. 1993ban sikeresen érettségizett a szilágysom
lyói Mezőgazdasági Liceumban kertészet szakon. Felső
fokú tanulmányait 19962001 között a Kolozsvári Pro
tes táns Teológiai Intézet falain belül végezte el. Mond
hat nánk, hogy a kertészek és a lelkipásztorok élete 
merő ben más, de tévednénk, ha ilyet állítanánk. Aho
gyan a kertész is arra törekedik, hogy kertjébe ültetett 
növényei pompázzanak, úgy gondoskodik a lelkész is 
nyája lelki üdvéről.  

2001től a SarmaságBányatelepi Református Egy
ház  községben kezdte meg lelkipásztori munkáját. Ez a 
gyülekezet nem sokkal kinevezése előtt alakult. Lucza 
István első éveiben azon fáradozott, hogy megszer
vezze a gyülekezetet, ezt követően pedig a külső építé
sével foglalkozott. E munka gyümölcseként 2004
2008 kö zött megépült az új templom, majd 20092010 
kö zött a lelkészi lakás, az RMDSZ támogatásával.  

A lelkész Úr gyülekezetével azóta sem állt meg a 
munkával, jelenleg is azon fáradoznak, hogy bővítse a 
gyülekezet szolgálatára álló épületek sorát, egy gyül
ekezeti központot szeretnének létrehozni. Ebben hely
et kapna egy nagyobb raktár is, itt megfelelő körülmé
nyeket tudnának teremteni azoknak az eszközöknek, 
amelyek diakóniai munkájukat segíti: kórházi ágyak, 
pelenkák, tolókocsik, járókeretek stb. Ezekkel évek 
óta a rászoruló betegeket segítik. Diakóniai munkájuk 
részeként 50 család kap havi rendszerességgel élel mi
szer csomagot, valamint gyógyszertámogatást. Ezen 
adományokat holland testvérgyülekezetünk segítsé
gével sikerül folyamatosan biztosítani.  

Mindezek mellett Lucza István aktívan kiveszi 
részét a közösségi életből is. Többek között ezért is 
tagja 2003tól az RMDSZ Sarmasági Szervezetének, 

2004től helyi tanácsos, 2012től pedig a helyi RMDSZ 
alelnöke.  

A PRO Sarmaság alapítvány elnökeként támogatja 
községünkben a kulturális kezdeményezéseket, illetve 
tagja a Sarmasági Hírmondó kiadói bizottságának is.  

Lucza Istvánról elmondhatjuk, hogy szívén viseli 
a közösség sorsát, nem csak gyülekezetének sorsát 
igyek szik egyengetni, hanem a községét is. Legyen 
szó bármilyen kulturális rendezvényről, nem habozik 
segíteni. Az évek során bebizonyította, hogy a ma
gyar kultúra, hagyományaink, szokásaink ápolása, 
megtartása és tovább adása, fontos részét képezik az 
életének.  

Felnőtteknek szervezett programok, gyerekeknek 
szervezett események, rendezvények nem jöhettek 
volna létre nélküle. Ilyen például: Magyar Kultúra 
Napja, különböző hagyományápoló rendezvények, 
farsangi bál, szüreti felvonulás és bál, hagyományörző 
napközi tábor, különböző karitatív rendezvények, és 
még sorolhatnánk, hisz a lista nagyon hosszú. Mind
ezek mellett számára fontos a testvértelepülési kapcso
latok ápolása és fenntartása. Nem csak a közelben, a 
községben élő emberekkel fontos fenntartanunk a 
mindennapi társas kapcsolatainkat, hanem a távolban 
élő testvéreinkkel is!  

A kulturális események mellett fontos megem
lítenünk, hogy a Sarmasági Hírmondó kiadói bizott
ságának tagja is. Havilapunk már 2003 óta számol be 
köz sé günkben történt eseményekről, községünket 
érintő tudnivalókról, épp ezért külön öröm szerkesz
tőségünk számára, hogy immár őt is köszönt hetjük a 
díjazottak között!  

Az immár 2 évtizede tartó munka meghozta gyü
möl csét, hiszen az Ezüstfenyődíj azt jelképezi, hogy 
Lucza István erős alappillére a magyar nemzetnek, a 
közösségünknek, egy olyan ember, aki nélkül számos 
kulturális esemény nem valósulhatott volna meg, egy 
olyan ember, aki tanácsosi mandátumai alatt sosem 
feledkezett meg arról, hogy kik és miért szavaztak 
számára bizalmat! Mindezek mellett azt sem szabad fi 
gyelmen kívül hagynunk, hogy ha „levetkőzi” ezeket a 
titulusokat és csak magát az embert szólítjuk meg, ak
kor is biztosak lehetünk benne, hogy magánemberként 
sem haboz egy segítő jobbot nyújtani számunkra! 

Bízunk benne, hogy ez a közösségmegtartó és for
máló tevékenysége, ez a lendület, amely mindigis jel
lemezte, sosem lankad és az elkövetkezőkben is szá
mít ha tunk rá.  

Köszönjük áldozatos munkáját és kívánjuk, hogy 
a Jó Isten adjon továbbra is erőt, kitartást számára, 
hogy még hosszú éveken keresztül szolgálni tudja 
gyülekezetét, közösségét és elérje mindazt, amit célul 
tűzött ki! 

Székely Anetta 
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Szeptember 6-9 között szervezték meg 
az első Hagyományörző napközi tábort 
Sarmaságon, helyszínül a Sarmasági 
Művelődési Ház szolgált. A szervezők 
között tudhatjuk a Pro Sarmaság 
Kulturális Egyesületet, az RMDSZ 
Sarmasági Szervezetét, az RMDSZ 
Sarmasági Nőszervezetét és a Sarmasági 
1-es Számú Szakképző Líceumot. 

Első ízben szervezték meg ezt a fajta tábort 
községünkben, amelynek célja az volt, hogy az itt élő 
fi atalok, gyerekek érdeklődését felkeltsék a népi hang
szerek, játékok, népzene, kézműves foglalkozások iránt. 
Ezzel együtt pedig hozzájárultak ahhoz, hogy olyan 
tudásra tegyenek szert a jelenlévő gyerekek, amely a 
későbbiekben megalapozza a hagyományaink iránti 
tiszteletet és annak átadását. Néhány év múlva ezek a 
fi atalok fogják tovább adni gyermekeiknek a most meg
szerzett ismereteket, ezért felelősségünk a tőlünk tel
hető legjobb tudás szerint átadni hagyományainkat és 
megtanítani őket azok szeretetére.

A gyerekek a négy nap leforgása alatt különféle dol
gokban próbálhatták ki magukat: néptáncot és népda
lokat tanulhattak, magyaros motívumokat faraghattak 
és festhettek; elsajátíthatták a kézzel varrás alapjait, 
gyöngyöt fűzhettek és megismerhették a vaslható gyur
ma mibenlétét is. Ami talán a legfontosabb, együtt, kö
zösségben tehették meg mindezeket. A közösségi élet 
a felnőttek számára is fontos, de talán mégfontosabb 
egy gyermek életében. Nem csak a családi háttér lehet 
meghatározó a személyiség fejlődésében, hanem az is, 
hogy milyen a közösség amelyben él. 

Épp ezért tartja fontosnak Berki Edith is, az RMDSZ 
Sarmasági Szervezetének és Nőszervezetének elnö
ke az ilyen és hasonló rendezvények szervezését. „Ez 
a néhány nap lehetőséget teremtett számunkra, hogy 
megismertessük a kulturális örökségünket a fi atalabb 
generációval is. Meg kell mutatnunk számukra, hogy egy 
erős közösség tagjai, amelynek múltja van, és ezt a múl-
tat, amely jelen esetben az évszázadokra visszanyúló ha-
gyományainkat, szokásainkat takarják, meg kell ismer-
jék és beépítve a mindennapjaikba, tovább kell adniuk. 
Továbbá tudniuk kell azt is, hogy ebben a közösségben 
otthon érezhetik magukat!” mondta Berki Edith. 

Számos tehetséges ember hozzájárult ahhoz, hogy a 
szervezők minél közelebb kerülhessenek a kitűzött cél
hoz. A néptánc, népdal, népi hangszerek oktatói (ezen 
belül hegedű): Herz Vilmos, Egyed Réka, Bai Attila, Major 
Arnold és Keresztes Balázs. A néptánc és népdalok tanu

lásában nagyban hozzájárultak a Sarmasági Illegetők 
Néptánccsoport tagjai is. A magyaros motívumok faragá
sát Süle András segítette elsajátítani a gyerekeknek, Bai 
Zsuzsannával pedig a kézzel varrás alapjait tanulhatták 
meg és makaróni láncot fűszhettek. Iskolánk tanítónői, 
óvónői is kivették részüket a tudás átadásában: Szász 
Mónikával magyar motívumokat festettek medálokra, 
kulcstartókra, utolsó nap pedig a dekupázs technikájá
val ismerkedhettek a gyerekek, Tóth Tímea tanítónő a 
gyöngy fűzés izgalmait mutatta meg a résztvevőknek. 
Ezen alkalmakra önkormányzatunk vezető tagjai is el
látogattak, Kovács Tibor alpolgármester, a tanácstestü
let tagjai, illetve iskolánk igazgatója Bőti SándorCsaba 
is. E rendezvény egyik fő megálmodója, Berki Edith, az 
RMDSZ Sarmasági Szervezetének és Nőszervezetenének 
elnöke is jelen volt, gondoskodva arról, hogy minden 
rendben legyen. Minden nap végén a Nőszervezet tagjai 
egy kis aprósággal jutalmazták meg a gyerekeket, amiért 
ügyesek, kreatívak és kitartóak voltak. 

A nagy létszámú gyereksereg a legnagyobb pozitív 
visszajelzés arról, hogy az esemény jól sikerült és min
den nap valami olyat sikerült átadni a gyerekeknek, 
amiért érdemes volt visszatérniük következő nap is. 

Ezt a napközi tábort akár csapatösszerázónak/csa
patépítőnek (idegen szóval élve „teambuildingnek”) 
is lehet tekinteni az iskolakezdés előtt. Bízunk abban, 
hogy a játékos hagyományőrzés mellett valóban ilyen 
jelleggel is rendelkezik, és az itt elsajátított tudást az is
kola küszöbein belül is hasznosítani tudják a gyerekek. 

A szervezők nevében ezúton mondunk köszöne
tet mindenkinek, aki bármilyen formában segítette a 
Hagyo mányörző napközi tábor létrejöttét, vagy akár 
lebo nyolítását, köszönetet mondunk a szülőknek, akik 
bizalmat szavaztak a szervezőknek és elengedték gyer
mekeiket erre az eseményre, és nem utolsó sorban kö
szönetet mondunk támogatóinknak is!

A Hagyományörző napközi tábor fő támogatója a 
Csoóri Sándor Alap. 

Székely Anetta

A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Jean Jaurés

Hagyományörző napközi tábor 
Sarmaságon



4 | 19. évfolyam | 9. szám 
Közéleti, közművelődési havilapKözéleti, közművelődési havilap

Néhány gondolat Vekeredy Tamástól 
az iskolakezdés alkalmából

Szalai Borbála

Betűország 
kincsei

Sok újdonsült
kisdiáknak
kitárul egy új világ:
titokzatos
Betűország
ma nyitja meg kapuját.

Csodálatos
ez az ország,
gazdagsága rengeteg:
minden betű
kincset érő
titkokat is rejteget.

S, aki egyszer
megismeri
mind a betűk titkait
magáénak
tekintheti
Betűország kincseit.

• Nem a gyereknek kell jónak len
nie az iskola kedvé ért  de so
kan hiszik ezt!  ha nem: az isko
lának kell mindent megtennie a 
gyerekért.

• A gyerek először játsszon, és ha 
ebben elfáradt, akkor majd kedv
vel, önként veti magát a tanu
lásra. Mert a gyerek nem lusta, 
hanem kezdettől fogva mérhet
etlenül kíváncsi, és igyekszik el
sajátítani a világot. Lustává csak 
akkor lesz, ha igényeit, testi és 
lelki szükségleteit újra és újra 
semmibe veszik, mint ez nagyon 
gyakran az iskolában, sőt, már 
az óvodában is megtörténik.

• Az iskolaérettség (...) egy sajátos 
hangulatban, állapotban, kívánc
siságban mutatkozik meg.

• Az olvasás segít élni, életben 
maradni, növeli az empátiát, 
a másik ember és a világ 
meg értését.

• Jó volna, ha elfogadnánk a gyerek 
karakterét, és nem próbálnánk 

erőszakosan olyanná faragni, ami
lyen úgysem tud lenni. Tudom, fé
lünk, hogy nem fog „érvényesülni” 
az életben. De kérdezem: egyálta
lán mit jelent az, hogy „érvénye
sülni”? Kit irigyelünk? Tényleg 
csak egyetlen vonzó életsablont 
tudunk elképzelni, amelyiknek 
ráadásul mindig csak a csúcspon
tját ismerjük, a végét soha?

• Csak a jó minőségű tanár le
het mesterré, csak az a tanár, 
aki maga is élvezi, amit csinál, 
akinek a számára a tanítás, az 
együttlét a gyerekekkel, a világra 
való rácsodálkozás élmény és 
öröm. Aki nem a biztos, egyetlen 
válaszokat tudja, hanem akit a 
bizonytalan sokféleség csábít ál
landó továbbkutatásra.

• A gyerekek individuálisak, és 
erre abszolút nincs felkészülve 
a mai pedagógia. Holott csakis 
erre kellene hogy felkészülve 
legyen! Minden gyerek más, 
mindegyik mást tud, másban jó 
 és ezt el kéne ismerni.
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1. Őszi hangulatmécses
A falevelek szárait és vastagabb ereit vágjátok ki. 

Áztassátok bele vízbe, hogy valamennyire felpuhul
janak a levelek, majd szárítsátok le a nedvességet 
papírszalvétával. A faleveleket tetszés szerint ragas
szátok fel a befőttes üvegekre. Válasszatok ehhez 
illő kötözőt vagy madzagot, és már kész is az őszi 
hangulatmécses.

2.Őszi rózsák színes falevelekből
Amíg puha a falevél, addig könnyen lehet vele dol

gozni. Ha elkészültek a rózsafejek, szárítsátok le őket. 
Kiváló egyedi szülinapi ajándék is lehet.

3. Őszi előszobadekor
Egy feleslegessé vált fadeszkára, bútorlapra  ha 

nincs ilyen, akkor kreatív boltokban kapható habkar
tonra  ragasztgassunk fel egy szép terebélyes őszi fát 
színes falevelekből  a lent tátható módon.

4. Őszi falevél csüngő - felirattal
Őszi minimal design a lakásban. A falevelekre 

kedvünk szerint felírhatjuk a családtagok neveit vagy 
a hónapokat, majd lefújhatjuk a csücskeit szórófes
tékkel. Még tartósabb lesz a dísz, ha a végén lakkal 
fi noman leszórjuk.

5. Őszi ajtódísz falevélből
A hobbiboltokban kapható koszorút egy ragasz

tópisztoly segítségével ilyen szépen kidekorálhatjuk 
szép színes levelekből és őszi terményekből.

Őszi kreatív ötlet gyerekeknek 
Ilyen szuper hétköznapi tárgyak készülhetnek színes őszi falevelekből! 
Készítsétek el a gyerekkel közösen!
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6. Őszi falevél só-liszt gyurmából
Sóliszt gyurma receptje: 20 dekagramm liszt, 

20 dekagramm tengeri só, 125 milliliter hideg víz, 
2 evőkanál étolaj. A tésztát gyúrjuk össze alaposan, 
és amíg puha az anyag, addig tegyük bele a levélle
nyomatokat, illetve vágjuk ki a végleges formára. 
Az elkészült dísztárgyak körülbelül 3 nap alatt 
szobahőmérsékleten kiszáradnak.

7. Meghívó vagy ajándékkártya levélmintával
Vízfesték vagy tempera segítségével ilyen ízléses 

levéllenyomatok készülhetnek. Az egyedi szülinapi 
meghívót vagy ajándékkártyát tervezzétek meg előre 
– vágjátok ki a dekorpapírt, hajtogassátok tetszés 
szerint, és végül rákerülhet a levéllenyomat.

8. Őszi falevél tálacska
Az őszi falevél tálacska dekupázs technikával, más 

néven szalvéta technikával készül. Egyáltalán nem 
nagy ördöngösség.
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9. Mesefi gurák falevélből és wc-papír guri gából
Gyűjtsétek a wcpapír gurigákat és a gombokat, amikből ilyen kedves őszi legények és leányok készülhet

nek. Szemeket hobbiboltban vagy kreatív boltban kaphattok, vagy egyszerűen fekete fi lccel odarajzoljátok.

10. Zászlócskák falevélből és újságpapírból
Régi újságpapírból és őszi falevelekből hangulatos zászlódekor készülhet.
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Fizesse elő vagy vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


