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A nagyszerű könyv, amely a “Viharokkal és aranysugarakkal” címet viseli Derzsi
Ferenc tollából származik, a szerző olyan élményeiről számol be, amelyek tanulsága a ma élő embereknek is rendkívül hasznos. Saját élményeket tartalmaz kronológiai sorrendben a szerző életéből. Saját szavai szerint, olyan élményeket, amelyek
komolyabban érintették az idők során.
Szó esik benne a szerző udvarán található, emlékeket őrző, óriási öreg tölgyről, amely az idők minden próbáját kiállta. A szerző említést tesz gyerekkori élményekről, amelyeknek jelentőségük van Szováta történelmében is, például tíz
magyar katona kivégzéséről. A pedagógusi pályán szerzett élményeiről is beszél.
Ezekből értesülhetünk az egykori pionírok felavatásáról, képzéséről. Mindezt a
szerző olyan hangvételben írja le, hogy szinte látjuk magunk előtt az elbeszélt történeteket. Ezeket még színesebbé teszi, hogy a benne résztvevő személyek élménybeszámolóival vannak gazdagítva. Ezek a beszámolók hitelesen tükrözik az abban
a korban élt diákok és pedagógusok iskolai életét.
Levelek, meghívók teljes egészében is belekerültek ebbe a könyvbe, melyek különböző találkozókra kérték fel a szerzőt. Megtalálhatóak benne a szerző egykori
tanítványaihoz intézett kedves és szeretettel teli szavai is.
A IX. fejezetben a szerző megemlít egy ismert témát, amelyről személyes véleményét közli. Ez nem más mint a Romániában élő magyarok elkeserítő helyzete.
A témát megjelent újságcikkekkel kapcsolatban tárgyalja. A későbbiekben arról
is olvashatunk hogyan hagyták támogatás nélkül a „Gyökerek” című könyv kiadását, valamint arról, milyen akadályokkal küzdött meg felesége az érettségi letétele
során.
A könyv utolsó lapjain fekete-fehér és színes képeket is találunk, amelyek a közeli, vagy a távolabbi múltat jelenítik meg. A könyv egyik érdekessége, hogy található
benne egy rovásírás ábécé, az ábécé olvasásának szabályai és a „Rovás Himnusz”
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szövege magyar- és rovásírással. Egy másik fontos jellegzetessége, hogy mindig az
adott témához kapcsolódóan idéz ismert, vagy kevésbé ismert művészek tollaiból
származó költeményeket, amelyeknek többnyire a magyar identitás a témája.
Minden nehézség és vihar ellenére a szerző nem adta fel a harcot és mára már
több kötete is megjelent. Törekvésével és kitartásával jól példázva a közmondást,
miszerint mindent lehet csak akarni kell. A nyugalmazott sport-tanár kiváló példája anak, hogy a múlt értékeinek megőrzése nemcsak a történészek feladata, és
azt hogy a múlt élményeiről beszélni kell, mert csak így maradnak fenn a tanulságok a jövő számára is.
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