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Emlékezés és hagyományőrzés
Sarmaságon

Az 1956-os forradalom és szabadságharc az egyik legmeghatározóbb eseménye volt a
a XX. századi magyar történelemnek. A forradalom október 23-án egyetemi hallgatók
békés tüntetésével kezdődött, melyet a szovjet hatalomnak címeztek, erre a pártvezetés
ellenségesen reagált. Válaszképp fegyveres erőket vetettek be, majd sortűzzel válaszoltak a
fegyvertelen tömegre. A szovjet politikai vezetés nem volt hajlandó visszavonulni és lecsapott
az egyedül maradt ország ellenállóira. Az ország több napon át tartó hősi forradalma ennek
következtében elbukott.

A tartalomból

Október 21-én ünnepeltünk. Mindazokat ünnepeltük, akik merték vállalni hazájukhoz fűződő érzéseiket
és a kommunista rezsimmel szembenálló nézeteiket.
Azért gyűltünk össze ismét a Pro Libertate emlékműnél, hogy lerójuk tiszteletünket mindazok előtt, akik

Rendhagyó tevékenységekkel
ünnepeltünk a nevelés világnapján

életüket adták a szabadságért, egy szebb jövő reményében. 1956 soha el nem évülő terhet rakott a vállunkra, tiszta lélekkel, nagy odafigyeléssel kell őrködnünk
nemzeti létünk méltósága fölött.
Folytatás a 2. oldalon

Őszi varázs

„A nevelés a legerősebb fegyver, amely képes
megváltoztatni a világot.” (Nelson Mandela)

3. oldal

Csak kreatívan

4. oldal

6. oldal
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Emlékezés és hagyományőrzés Sarmaságon
Folytatás az 1. oldalról
Mi nem felejtünk, a magyar nemzet nem felejt.
Egy-egy koszorú elhelyezésével tiszteletünket tettünk a harcban elesettek előtt és mindazok előtt, akik
szembe mertek szállni az elnyomás erőivel.
Az ünnepi műsort a Sarmasági 1-es Számú Szak
képző Líceum diákjainak szavalatai indították, majd
ezt követően Horváth József történelemtanár ünnepi
beszéde hangzott el 1956 emlékezete Erdélyben 62 év után
címmel. A tanár Úr elmondta, mennyire igazságtalanul bántak el a magyar nemzettel, a magyar nép az
igazság mellett állt, mégis egyedül maradt egy nagy
csatában, amely mindenkié volt, Magyarországé,
Európáé… „Tudjuk, az igazság mögött nem mindig áll
többség.” Mindezek ellenére a magyar nép tiszteletet vívott ki más nemzetek szemében. Ez idő alatt
Románia válaszképp mozgósította az állami biztonsági szerveket, annak érdekében, hogy még csírájában
elfojtsa a forradalmi megnyilvánulásokat. Horváth
József továbbá azt is elmondta, hogy a forradalmárok
és szimpatizánsaik tisztában voltak azzal, hogy ez a
megmozdulás rabságukon sajnos nem változtat, mégis szembe mertek szállni a többséggel. Ezt két szóval
lehet jellemezni: hűség és hősiesség. „’56 legnagyobb tanúsága az, hogy az emberi kiállás, a hősiesség és példaadás
velünk marad örökre.”
Mindezek után következett a koszorúk elhelyezése. Tiszteletét tette az RMDSZ Szilágy megyei
Szervezete – koszorúzott Simonfi Mária ügyvezetőelnök, Dari Tamás és Szilágy Róbert-István ügyvezető alelnökök, a Szilágy Megyei Prefektúra részéről
Végh Sándor alprefektus, a Sarmasági Polgármesteri
Hivatal részéről Dombi Attila-János polgármester.
Koszorú elhelyezésével fejezte ki tiszteletét az ’56-os
Emlékbizottság részéről Horváth József tanár, Szabó
Dávid és Horváth Dóra diákok, a Szilágy megyei
Tanfelügyelőség részéről Dari Tamás főtanfelügyelőhelyettes, az RMDSZ Szilágylompérti Szervezetének
részéről Gombos Zsigmond elnök és Székely Csaba
alelnök, az RMDSZ Selymesilosvai Szervezetének részéről Géczi Attila elnök és Balla Hajnal nőszervezeti
elnök, az RMDSZ Sarmasági Nőszervezet részéről
koszorúzott Forgács Judit és Deák Csilla alelnökök. A
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum részéről koszorút helyezett el Veres Erzsébet és Székely Csaba tanárok. Továbbá koszorúzott a Sarmasági Református
Egyház részéről Bai Zsuzsanna kántornő és Tóth
Csaba presbiter, a Bányatelepi Református Egyház részéről Nagy Sándor főgondnok és Dull József gondnok, a Sarmasági Katolikus Egyház részéről Osváth
András, a Sarmasági Baptista Egyház részéről Gál
Zsolt és Gál Adina. A Sarmasági Ifjúsági Tanács részéről tiszteletét tette Dombi Szilárd-Attila elnök, a
Pro Sarmaság Kulturális Egyesület részéről Lucza
István-Attila elnök és Bai Attila alelnök, az SOS

Alapítvány részéről Dombi Attila-János és Dombi
Szilárd-Attila, a Pro Almamater Szülőbizottság részéről Dombi Attila-János és Lucza István-Attila. Az
1956-os forradalom áldozatául esettek előtt tiszteletét
tette Dobai Sára, a Nimród Vadásztársaság részéről
Erdei Bálint elnök és id. Dull József alelnök, illetve a
Közbirtokosság részéről koszorúzott Kovács Árpád.
Az ünnepi hangulat fényét emelte Bai Zsuzsánna
és a baptista rézfúvós együttes által kísért Himnusz
eléneklése.
A nap további részében a főszerepet átvette a
Szüreti Lepényfesztivál, amelyet idén első ízben
szerveztünk meg. Több évre visszatekintő múlttal rendelkezik Sarmaságon is a szüreti felvonulás,
amelyet hosszú évek óta először kényszerültünk
megtörni. Keserű szájízzel, de le kellett mondanunk
a felvonulásról, amelynek igen egyszerű, de mégis fájó oka van, sajnos a községben már szinte alig
találni lovasfogatokat. Ezért igyekeztünk ezt pótolni.
Természetesen ezt nagyon nehéz, és talán nem is lehet teljes mértékben.
A Szüreti Lepényfesztivált a nemrégiben átadott
új művelődési házban szerveztük meg. Az esemény
ideje alatt a színpad a néptáncos fellépések színtere
lett, fellépett a Sarmasági Illegetők Néptáncegyüttes
kis- és nagycsoportja, a Szilágycsehi Berekenye illetve
a Krasznai Bokréta néptáncegyüttesek. A fellépések
ideje alatt természetesen bárki táncolhatott, nótázhatott, ha kedvet kapott rá. Az idei év szüreti ünnepségének sajátosságának nevezhetők a kézműves standok
felállítása. Bárki, aki kézműveskedéssel foglalkozik
elhozhatta termékeit. Voltak, akik dísztárgyakat hoztak használati cikkeket és volt, aki házi kenyereivel
nyűgözte le az érdeklődőket, kacsa zsírral megkent
kenyérrel és zöldséggel fogadtak mindenkit. Ha szüret, akkor természetesen a finom borok sem hiányozhattak, a bor kedvelői többféle borokat kóstolhattak
kedvükre. A talpalávalót idén is a Superton együttes
biztosította.
Az ügyes asszonyaink már délben megkezdték a
lepény sütését annak érdekében, hogy mindenkinek
jusson belőle. Közel 250-300 darab krumplis és túrós
lepény készült. Biztosak vagyunk benne, hogy senki
sem távozott üres hassal.
Az ürömben volt egy kis öröm is, tartottunk tőle,
hogy nem lesz sikeres a rendezvényünk amiatt, hogy
elmaradt a szüreti felvonulás, de azt tapasztaltuk,
hogy a változtatások nem feltétlenül jelentenek roszszat és egy sikeres rendezvényt tudhatunk magunkénak. Épp ezért szeretnénk mindazoknak köszönetet
mondani, akik segítségükkel, jelenlétükkel hozzájárultak az első Szüreti Lepényfesztiválhoz, illetve köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik tiszteletüket
tették a Pro Libertate emlékműnél is.
Székely Anetta
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Rendhagyó tevékenységekkel ünnepeltünk
a nevelés világnapján
„A nevelés a legerősebb fegyver, amely képes megváltoztatni a világot.” (Nelson Mandela)
1994 óta október 5-ét a ne
velés vagy a pedagógusjogok
világnapjának nyilvánították
annak emlékére, hogy 1966.
október 5-én fogadta el az
UNESCO a pedagógusjogokról
szóló határozatot Párizsban.
Az UNESCO által össze
hívott párizsi konferencián az
UNESCO az ENSZ Nemzetközi
Munkaügyi Szer vezetével
együttműködésben elfogadta azt
az ajánlást, amely tartalmazza
a tanárok jogait és felelősségét,
és nemzetközi sztenderdek
kialakítását kezdeményezték
a tanárképzésre, a pedagógustovábbképzésekre, a tanárok
alkalmazására és az oktatás körül
ményeire vonatkozóan. A dokumentum ajánlásokat
tartalmaz arra vonatkozón, hogy a tanárokat be kell
vonni az oktatást érintő döntések előkészítésébe a
minőségi oktatás biztosítása érdekében.
Iskolánk e különleges napot több rendhagyó tevé
kenységgel ünnepelte. Ilyen volt az Olimpikonok
gálája, sportmérkőzések (foci, asztali tenisz), társas
játékok, művészeti nevelést célzó tevékenységek. A
napot a község tanügyi alkalmazottai számára ké
szített ünnepi ebéd zárta, amelynek célja egyfajta
közösségépítés is volt. Az Olimpikonok gálája első alka
lommal került megrendezésre a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum vezetősége által a helyi művelődési
házban. Elismerő oklevéllel és emlékplakettel (a
nemzetközi és országos szakasz győzteseinek) fejeztük
ki elismerésünket és tiszteletünket azon diákok és

felkészítő pedagógusok iránt, akik
különböző tantárgyversenyeken
kiváló eredményeket értek el a
2017 – 2018-as tanévben. Azok
nak a versenyeknek a győztes részt
vevőit jutalmaztuk, akik direkt
módon (nem interneten keresztül)
vettek részt a megmérettetéseken.
Másfelől, ösztönző és követendő
példát szerettünk volna mutatni a
gálán résztvevő többi diák számára.
Az elmúlt tanévben községünkben
81 tanuló ért el kiváló helyezést
(I., II., III. díjat és dicséretet) ver
senyek megyei illetve országos
(egy nemzetközi) szakaszán
(Sarmaság 63, Szilágylompért
16, Bányatelep 2 tanuló). A szép
eredmény 30 pedagógus (tanító,
tanár) kitartó, szakszerű irányításának köszönhető.
Ezekről az eredményekről annak idején iskolánk
Facebook oldala és honlapja is tudósított.
A kivételezés gyanúját szeretném elkerülni azzal,
hogy csak a díjazott tanulók közül Kiss Máté Kristóf
VII. A osztályos tanuló nevét említem, aki mate
matikából nemzetközi versenyen dicséretben része
sült. Felkészítője Sólyom Erzsébet tanárnő. A tanév
minden egyes magyar nyelvű matematika versenyén
részt vevő diák folyamatosan hozta a szép eredmé
nyeket. Gratulálunk, és további szép sikereket
kívánunk iskolánk minden egyes tanulójának is.
Reméljük, jövőre olimpikonjaink elismerő oklevelei
mellé „egyébb” juttatást is csatolhatunk.
Veres Erzsébet
magyartanár, nevelési tanácsadó

Ifjúsági zenekarok találkozója Sarmaságon

Sarmaság volt a házigazdája, az idén megrendezésre kerülő Ifjúsági zenekarok találkozójának

Az igét Bogdán Szabolcs, a Szilágysomlyói egyházmegye esperese hírdette és kiemelte, hogy áldott
esemény ez a találkozó, ahol biztosan találkozhatunk
az Úrral. Isten, Egyházán keresztül szeretne jelen lenni életünkben, úgy a hétköznapokban, mint az ünnepek idején is. A zene és az evangélium a kezdetek óta
összekapcsolódott a keresztyénség történelmében. A
zene ugyanis a Szentlélek eszköze. A Szentlélek teszi
élővé és hatóvá az igét, és a bibliai igéktől inspirált,
kegyelemben részesült emberek voltak azok, akik másokat is megragadó zenét tudtak alkotni, Isten Fia idő
fölötti szívéből meghallani és megszólaltatni.

Az egyházmegye területéről 9 csoport jelentkezett,-Krasznahorvát, Szilágylompért, Bagos, Kraszna,
Kémer, Lecsmér, Varsolc, Sarmaság-Bányatelep,
Sarmaság- így, a találkozó napján lehetőséget nyújtottunk a keresztény értékrendhez ragaszkodó fiatalok találkozására, Istenhez közeledésükre, a közösségi
éneklés és zenélés örömeire.
Hála és köszönet mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy az idei találkozó is rengeteg áldással és
kegyelemmel záruljon!
SOLI DEO GLORIA!
B.Zs.
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Csak kreatívan

Hazánkban negyedik osztályig, heti két órában próbálják a pedagógusok megszerettetni a gyerekkel a festést és kézimunkát. Sokféle technikával, alapanyaggal
és érdekes témával igyekszünk rávenni a gyerekeket
az alkotásra. Úgy gondolom, ha egy gyerek tehetséges
az már egészen kicsi korában kiderül, legyen az zene,
rajz, torna. A kreatív emberek kicsit másképp néznek a
világra, mindig tevékenykednek, a legapróbb dologban
is meglátják a szépséget, és annak különleges felhasználási módját.
Akkor amikor a mai gyerekek legnagyobb százaléka az okos eszközeivel tölti az időt, igazi felüdülés azt
hallani, látni, hogy vannak olyanok is, akik a szabadidejükben legszívesebben alkotni szeretnek.
István Dóra-Veronika és Szász Szintia-Tünde, akik
a Sarmasági 1-es számú Szakképző Líceum II.B osztályába járnak, miniatűr és valósághű dolgokat készítenek mérnöki pontossággal. A gyerekek körében elterjedt LPS-ek, (Little Pet Shop – Kicsi állatok boltja)
apró állatkák, sokan gyűjtik őket. Ezeknek az egészen
kicsi állatoknak készítenek a lányok különböző használati tárgyakat: gurulós bőröndöt, laptopot, telefont,
ágyneműt, súlyzókat, apró könyveket, ágyakat.

A legkedvesebb alapanyaguk a dekorgumi, a közismert „slime”, de szívesen dolgoznak papírral is. A
legnagyszerűbb dolog viszont az abszolút pontosságban rejlik, a legkisebb részletekig alkotják meg a tárgy
miniatűrjét, odafigyelnek a legapróbb kiegészítésekre
is.
Már előkészítős korukban megnyilvánult a tehetségük, akkor papírból, füzetbe készítettek szobákat egy
sziluettnek, babának. A baba háza a füzet volt, az oldalai pedig a szobák, hálószoba, fürdőszoba, konyha.
A konyhai sütő kihajtható, a hűtő polcain ételek, a
hálószobai szekrényben ruhák, a fürdőszobában pipere
kellékek. A rajzolásban is a precizitás jellemző rájuk
és a mesés kivitelezés.
Ahogy az idő telik, ők csak fejlődnek, a tárgyaik
egyre részletgazdagabbak és érdekesebbek. Minden
hétvége után megtöltik az asztalomat az apróságaikkal, s mindig rácsodálkozom a bennük rejlő tehetségre.
De nem csak engem hanem társaikat is elkápráztatják
ezekkel az alkotásokkal.
Szívből remélem, hogy sokáig megmarad bennük
ez az alkotási vágy, s még sokáig megörvendeztetnek
minket a munkáikkal.
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Önzetlen segítség

„Egy mosoly, amit kéretlenül, önzetlenül adnak, megváltoztathatja a napodat.
Akár az egész életedet is.”				
				
Olyan sokszor éri támadás a mai fiatalokat, hogy
érzéketlenek, lusták, nem érdekli őket semmi, illetve mi is lesz majd velünk, ha ilyen ifjaink vannak.
Nemrégiben olyan élményben volt részünk, amely
alapjaiban megingatta ezt a nézetet, amit őszintén
bevallom én is vallottam.
Néhány, pontosabban három
sarmasági tizenéves legény önzetlenül segített édesanyámnak
több zsák kukorica behordásában (50 zsák kukoricát hordtak
be). A fiúk az iskolából hazafele
menet megálltak és észrevették
azt, hogy édesanyám a kapuban
a kukorica behordásával bajlódik.
Megszólították, hogy engedje
meg hogy segítsenek. Mondanom
sem kell, hogy rögtön arra gondoltunk, hogy egy kis zsebpénzt
szeretnének. Végülis az sem lett
volna baj, mert ugyebár dolgozni szeretnének a pénzért, nem
pedig a szüleiktől „kunyerálni”.
De bizony ők csak pusztán segíteni akartak egy öreg
néninek, akinek, úgy látták segítségre van szüksége.

Pillanatkép

A legtöbb embert és gyereket az ősz a gazdag terméssel nyűgöz le. A sok finom alma, édes szőlő, lédús
barack, puha körte, csengő dió, húsos szilva szerintem
is szemet és szájat örvendeztető, ám én mégsem ezt
szeretem az őszben a legjobban. Bár nem kedvelem
az iskolakezdést, mert ez az egyetlen szomorkás dolog ebben a pompás évszakban tudom, mindennek el
kell kezdődnie valahol. Ezért gondol a legtöbb diák
kedvetlenül az őszre, pedig van neki egy nagyon szép
és vidám oldala is. Nem a mezei munkára gondoltam,
bár erre sem panaszkodnék, hisz egy gazdag szüreten
vagy burgonyaszedésen kívül kevés dolog tudja ilyen
szépen összehozni a családot.
A tájról, a színekről beszélek, amikor az évszak
szép és vidám oldalát említem. Idén elhatároztam,
hogy Petőfi példáját követve én is „Kiülök a dombtetőre, / Innen nézek szerteszét, / S hallgatom a fák lehulló
/ Levelének lágy neszét.” Fel is sétáltam a házunkhoz
legközelebb lévő dombra, ahonnan egész jól rá lehet
látni a falura. Elmondhatom, nagyon le voltam nyűgözve: a sok szín, a kilátás és az idillikus hangulat
rabul ejtett. Egyszeriben felcsillant a szemem, amint
az aranyló legelőtől, a falun át, egészen a hegyekig

Ara Rauch

Vannak rossz tapasztalataink, de nem
szabadna általánosítani, egy kalap alá venni minden fiatalt. Annyit szidjuk ezeket a
fiatalokat... Rájöttem arra, hogy bizony
meglehet őket dicsérni is, mert tudnak önzetlenek és segítőkészek is lenni. Nem kell
őket elítélni, hogy milyen könnyű nekik,
nem tudnak hálásak lenni, csak élnek bele
a vak világba, nem érdekli őket
semmi és hogy nem tisztelik az
időseket...
Bizony nem így van!!! Nem
halt ki még teljesen a jóakarat, a jó
szándék a fiatalokból, gyerekeinkből. Nem
kell attól félni, hogy nem fognak soha segíteni a rászorulókon. Bízzunk bennük és
abban, hogy a jó mag talál magának jó
földet is. Örülünk annak, hogy vannak jó
fiataljaink, akik nem mennek el szó nélkül
egy idős, magatahetetlen ember előtt,
akikben van emberi érték és érzelem.
Köszönet a szülőknek, a nevelőknek és
mindenkinek, akik a jó úton vezetik a gyerekeket. Elsősorban persze ezeknek a fiúknak jár a köszönet! 					
Mátis Ilona

mindent beláttam: varázslatos volt. A földet helyenként beterítette a színekben pompázó levélszőnyeg.
A rozsdabarna leveleket néha széthordta, máskor összegyűjtötte a pajkos őszi szél. A hegyek alján barna,
sárga, sárgászöld, széles sávok húzódnak egyenletesen,
illeszkedve a hegy öreg ráncaihoz. A hegytetőt szilvafák és szőlőültetvények díszítik, közülük apró, takaros
pincék kandikálnak ki. A színekkel borított, vidám faluból harsogó gyermekkacaj hallatszott. Éreztem, hogy
velem együtt élvezik ezt az őszi napot: mi vagyunk a
tanúi, hogy ez az évszak őrzi még a nyár hangulatát,
csak fedezzük fel benne magunkat.
Órákig tudnám nézni, de egy sötét felhősereg megbontja a harmonikus látványt. Gyorsan és komoran
jött, de én sebesebben tűnök el a fák és a szúrós csipkebokrok között. Végigsietek a faleveles őszi utcákon,
rá sem hederítve a csípős levegőre és a csaholó kutyák
hangjára. Pár perccel később már a szobám ablakából
némán figyelem a csendesen eső vízcseppeket. Ez a
vihar nem tombolt, nem dühöngött. Tudta, nincs mit
elvernie, itt az ősz!
Sólyom Csilla-Borbála
VIII. osztály
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Őszi varázs

Hullnak már...

A dombtetőn ülve merengek,
és a szép tájat nézem.
A magas fákra feltekintek,
hol az édes gyümölcsöket érzem.

Hullnak már a falevelek,
ősz jön valahára,
minden ember azt hiszi, hogy
ez a szívem minden vágya.

Sárga levelek borítják a völgyet,
folyók csobogása hozza meg a kedvet.
Hideg levegő járja át a testem,
gyönyörű kilátás hevíti lelkem.

Elmúlik az ősz is hamar,
akárcsak az ember,
nagyon furcsa, nincs mit tenni,
jön már a December.

A természet ereje ölel engem,
óriásként felemeli testem.
Így jobban látok, csak nézem, csak nézem,
féktelen örömét a szívemben érzem.
Szabó Ákos-Sándor
VII. osztály

Hullnak már a falevelek,
a gyerekek is fáznak,
búcsúznak a nagy melegek,
vége van a nyárnak.
Virág Brigitta
VI. osztály

Őszapó
Őszhintaján érkezett,
hintaja is megremegett.
Tudtuk mi, hogy ki is Ő,
Látszott rajta: zord idő.
Meleg ruha volt őrajta,
úgy látszik, az őszt meghozta.
Piros puttony tele jóval,
Almával és mogyoróval.
Színes levél a koronája,
Elkopott már a ruhája.
Bőség zsebe úgy zörög,
mint a dió, mikor pörög.
Erdei Anetta
VI. osztály

Az ősz
Piros, sárga, narancs, barna,
táncra pördül ma az alma.
Paradicsom, zeller, paprika,
ez az ősz egy kész csoda.

Büszkén látja, hogy megérte,
anyu, apu megdicsérte.
Másnap reggel korán felkel,
hogy tanuljon sokat reggel.

Ősszel kezdődik a buli,
minden gyerek várja: jön a suli,
szorgalmasan tanulnak,
hogy sok tízest kapjanak.

De másnapra kell sok erő,
indul a sok szüretelő.
Szőlőt szedni, krumplit ásni,
ezt kell ősszel megcsinálni.

A sok tízes szaporodik,
ha a gyerek szorgoskodik.
Hazamegy és anyu, apu,
azt mondja, hogy ügyes fiú.

Drága anyám, tedd le fejed,
megcsinálom én helyetted.
Kiásom a krumplit fázva,
leszedem a szőlőt ázva.
Csóka Laura
V. osztály

Őszi érzések
Eljött az ősz, az érzések másak,
minden megváltozik,
az emberek várnak.
Elmúlik a jó, semmi sem a régi,
A kavargó szél, a fák levelét tépi.
De eljön a jó idő,
tudom nemsokára,
a gyerek is vidáman
játszik valahára.
Boldog lesz majd tudom,
minden ember szíve,
feléled a természet,
a szunnyadásnak vége.
Gáll Henrietta
V. osztály
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Ősz
Itt van az ősz,
itt van végre.
Szaladnak a gyerekek,
iskolába sietnek.
Iskolába érve,
tanulásnak élve,
gyerekek és tanítók,
együtt jókat tanul ott.
Szeretjük a tanítókat,
ahogy ők is minket.
Figyelünk mi mindig rájuk,
boldogság az élet.
Orosz Beáta-Ildikó
V. osztály

Az ősz
Ősz van. A fákról lehulltak a levelek, és már a
földön alkotnak pompás levéltakarót. A korábban
madárcsicsergéstől hangos erdőt felváltotta a kopár,
kietlen táj. A madarak is elrepültek melegebb vidékre,
így a táj nemcsak látványában, de hangzásvilágában
is szegényedik. Ebben az időszakban az emberek
betakarítják azt a termést, amelyet a nyár érlel
számukra: leszüretelik a szőlőt, almát, diót szednek.
Készülnek a télre: sokan ilyenkor savanyítják be a
káposztát, uborkát, hogy eltegyék arra az időszakra,
amikor a természet aludni fog.
Az ősz szomorú oldala az, hogy elkezdődik az
iskola, s így a gyerekeknek nem lesz idejük játszani.
Az iskola udvarán díszelgő fák lombkoronái is
megsárgulnak, bebarnulnak vagy éppen piros színűek
lesznek. A napsugár már nem a kék vízen fogja
szétszórni sugarait, hanem a sárguló-barnuló levelek
szívják magukba a nyár utolsó leheletét.
Gál Bianka-Adrien
V. osztály
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