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Káruj' bácsi zsummogása

K

EZ EMBER ISTEN FIA VOLT!

 
A munka kész, a megváltásnak
csodája elvégeztetett.
A megváltó az átok fáján
nagy kínok közt kiszenvedett.

A gúnyolódók ajka néma,
szemük merõen rámered.
Elõbb még büszkén gúnyolódtak:
Most rémtõl gyötört emberek! 

A nap eltûnik fájdalmában,
a föld remeg és zeng az ég.
A bátor harcos félelmében
reszket s a szeme tûzben ég.

S a marcona és érzéketlen
katona szíve feldobog:
,,Az Isten Fia volt ez ember!
- Ennél többet nem mondhatok!’’

 
Az Isten fia volt ez ember!
- száll messze idõn, téren át.
Az Isten Fia volt ez ember!
- ki viselt töviskoronát.

 
Az Isten fia volt ez ember!
- harsogja tenger és szelek;
ki parancsolt a hullámoknak,
s az orkán néki engedett...

 
Az Isten Fia volt ez ember!
- kiáltják százan, ezeren,
ki engemet is meggyógyított,
mikor feküdtem betegen.

 
Az Isten fia volt ez ember!
- ki az életnek ura volt;
és feltámadván a halálból,
legyõzött Sátánt és pokolt.

 
Az Isten Fia volt ez ember!
- ki néked, bûnös, megbocsát...
Ó jöjj, s borulj a keresztfához
és ingyen örök üdvöt ád!

                Haraszti Sándor

KÁRUJ' BÁCSI ZSUMMOGÁSA

Hát elõször es meg szeretném köszönni, hogy az én zsummogásomnak 
es helyet adnak az újságjokban, met mostanába elég sok mindenétt kell 
morrogjon fõleg az ilyenfajta vénember, mind amilyen én vagyok. Aszongyák 
az okosok, hogy "szamárbõgés nem hallik mennyországba, de ha 
kizsummogtam magamot egy cseppet, jobb lesz a kedvem. Mit csináljak, ha 
tõlem es eltõtt az üdõ, vizitbe es csak a doktornéhoz járok, s állítólag ápilistõl 
még vizitadijat es kell fizessek azétt, hogy elmongyák magas a vérnyomásom, s 
a prosztatám es kínoz esment. 

No, de valami vígabbról es szóljunk, met igaz, hogy mán a böjtnek es 
minnyá vége, de farsang es vót, s az idén még maszkurák es jártak. Igaz, hogy 
mû, idehátra Pálfalába ebbõl es kimaradtunk. Úgy látszik, a Maroshidtól 
hátrafelé nem es Újfalu, met a tv-be es azt írták, hogy a Maroshidig jõnek, habár 
Véri aszongya, met õ kankóssal es mindenhol ott van, ott es ahol nem kéne, 
szóval aszongya, hogy valami nagyszájú fehérnép addig csepcselt, hogy a 
Garázsig mégescsak hátrajövének a maszkurák, de tovább egy tappodtat se, 
mintha azon hától valami lüdércek laknának s elvinnék õköt. Minnyá csak a 
mentõ jõ idáig hátra, vaj az aki menyen az erdõre fagyûteni, s jõttibe-mentibe 
békap egy decit a csárdába. Én erõst megnéztem vóna ezeket a maszkurákot, 
met annak ûdejibe mû es betyár legényekül jártunk, harsogtattunk nagyokot, s 
jesztettük a gyermekeket, s osztán a bálba es jót mulattunk, s vasárnap még a 
pap udvarán es táncoltunk, mindenki a szeretejivel, s így a vénasszonyok vót 
mit pletykáljanak, met az a leán, akit akkor megtáncoltattak, nagyjából abba az 
évbe férhez es ment. 

No, osztán jött a böjt, mentünk Csomafalába olajtöretni gyalog, met 
ugye a böjtbe olajjal fõztek s azt kendermagból törettük, s ettünk laposkát 
eleget, met akkor nem futtunk feszt a bótba, mind most....
No,ez ejsze elég zsummogásból egyelõre, osztán ha élek s ha engedik esent 
elmondom ami a szûvemet nyomja.

Locsoló versek:

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára, 
Új életet öltött ismét föl magára. 
Én is e szent napon örömöt hirdetek, 
Mert Jézus föltámadt, ezen örvendjetek
           *  *   *  *   *   *   *   *   *   
Húsvét van, húsvét van megint valahára, 
Lányoknak vizes a ruhája. 
Vizes bizony, mert nagyon öntözik, 
A fiúk rózsavízzel köszöntik. 
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Maratoni felolvasás az Újfalvi Könyvtárban

2010. február16-án a gyergyóújfalvi 
Könyvtár is csatlakozott az Orbán Balázs 
halálának 120. évfordulója alkalmából 
szervezett maratoni felolvasáshoz. A 
rendezvényt, habár a helyi kábeltévé napokkal 
azelõtt meghirdette, nem kisérte nagy 
érdeklõdés, de jelen volt az "Elekes Vencel" 
Általános Iskola ötödik osztálya Gáll Katalin 

magyartanárnõ vezetésével. A gyerekek felolvasták a 
"Székelyföld leírása" Újfalura vonatkozó részeit, majd mesék 
mondák, újfalvi eredetû balladák következtek.

 Hamar elröppent az egy óra, és a gyerekek 
elmondásából kiderült, hogy máskor is szívesen részt vesznek 
hasonló rendezvényen, közelebb kerülve ezzel a könyvtárhoz, a 
könyvekhez. 

Reméljük, hogy máskor is sor kerül ilyen eseményre, és 
akkor a résztvevõk is többen lesznek, mert vannak még olvasni 
szeretõ emberek Újfaluban.

Simon Márta

„Magyar kincsek,emberi értékek”

A Nõk a Nõkért 
S z ö v e t s é g  é s  a  
gyergyóújfalvi RMDSZ  
rendezésében került sor 
2010. március 13-án a 
g y e r g y ó ú j f a l v i  
hittanteremben Vetési 
Zoltán "Magyar kincsek, 
emberi értékek"címû 
elõadására. Az elõadó a 
K o h é z i ó  e g y e s ü l e t  

szervezésében járja az országot értékes és érdekes elõadásával, 
ahol hallhattunk rejtett, de felismerhetõ magyar értékekrõl, a 
tudás, nyelv, erkölcsiség fontosságáról, a magyar nyelv 
egyediségérõl, felsõbbrendûségérõl. Az elõadó szólt arról is, 
hogy a magyarság esetében a Hunor-Magyar legenda 
hagyománya, az egymást segítõ és egymásért felelõs testvérpár 
példája felbecsülhetetlen erkölcsi eszmeiséget örökített ránk, az 
utókorra.

Aki szánt egy órát az idejébõl erre az elõadásra nem 
bánta meg, mert sok érdekességet hallott múltunkról, 
értékeinkrõl, nemzetünkrõl és elgondolkozhatott azon hogy 
ezeket ápolni és továbbadni kötelességünk.

Elekes-Köllõ Tibor

Kiborult a "szennyesvider"a szinpadon

Deák Endre

Aki felhõtlen szórakozásra vágyott, nem csalódott, ha 2010 
február 13-án, szombaton este a "Katorzsa Néptánc csoport" 
farsangi mûsorát választotta. A csoport tagjai igyekeznek 
visszahozni és ápolni a régi hagyományokat, jelen esetben a 
farsangi maszkurázást, ami valamikor szokás volt a faluban. 
Ezért már kora reggel felkerekedtek, hogy szekérrel, 
gyalogszerrel járják be (majdnem) az egész falut, magukkal víve 
a telet jelképezõ bábot, Dobait, és ostorcsattogástól hangos 
énekléssel invitáltak mindenkit az esti elõadásra és bálra. Itt 
aztán volt minden, a zsúfolásig megtelt kultúrház közönsége 
gyönyörködhetett a gyermektánccsoport fergeteges táncában, 
derülhetett a "Bölöni éjszaka" történésein. Ahol láthattunk 
felrúgott szennnyesvidret, hallhattunk "erkölcsös" lányokról, 
asszonyokról, békává változott boszorkányról stb. Végül az est 
megkoronázása a Farsangtemetés volt, ahol annak rendje-módja 
szerint elbúcsúztatták Dobait, nem is annyira az embert, hanem 
inkább a férfiasságát, nem kis derültséget keltve a nézõkben, 
majd el is égették. Igaz, az újfalvi hagyományokban nincs 
nyoma az efféle bábú égetésnek, de ez nem von le az elõadás 
élvezhetõségébõl, értékébõl.

Beszámoló a Katorzsa Néptánc-együttes 
által elnyert pályázatról

2 0 0 9  
novemberében 
a helyi tanács 
p á l y á z a t o t  
h i r d e t e t t  a  
k ö z s é g  
t e r ü l e t é n  
mûködõ civil 
s z e r v e z e t e k  
számára. Ezt 
pályázta meg a 
G y e r g y ó i  
N õ k é r t  

Egyesület a Katorzsa Néptáncegyüttes számára, amit sikeresen 
meg is nyert. Az egyesület fõ célja az volt, hogy 
támogatásunkkal eredményesebbé, sikeresebbé, gazdagabbá 
tegyük az együttes tevékenységét, amit a pályázaton elnyert 
összeggel sikerült is. Elnyert összeg 2000 lej.

A pályázat pénzügyi elszámolása:

-   1db hangosító berendezés 1000 lej értékben;

- Mikulás buli szervezése, ahol az egyesület minden 

tagja vacsorában és kis ajándékban részesült,507 lej a 

vacsora és 374 lej az ajándékcsomag értéke;

- 200 db kártyanaptár nyomtatása 119 lej értékben, a   

tánccsoport fotójával;

Bízunk abban, hogy szerény támogatásunkkal is sikeresebb 

tettük a táncosok tevékenységét.

Elekes-Köllõ Márta

Keressük Gyergyóújfalu legrégebbi fényképét!

Megjegyzés:

A fénykép lehet portré, családi kép vagy látkép, de 
mindenképpen kötõdnie kell  Gyergyóújfaluhoz vagy a 
környékéhez. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ki a tulajdonosa, 
miért tartotta meg, a ház melyik helyiségében áll. Körülbelül 
mikor készült, ki/mi látható rajta, van-e valamilyen története 
ami miatt a fotó emlékezetes? A fotót  a  bemutató szöveggel 
együtt hozd el hozzánk, melynek terjedelme legalább 10  
mondat legyen. A fényképeket a kiállítás után vissza adjuk.
Ajándékokkal lepjük meg versenyzõinket!
A képeket és a bemutató szöveget leadhatjátok Elekes-Köllõ 
Tibor tanár úrnál az iskolában.

Határidõ: 2010 május15

Elekes-Köllõ Márta
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„Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! Elõször is Hittük , hogy fel fogunk támadni!
én üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, 
üdvezellek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, 
midõn nélkülöztünk tégedet!”
A márciusi ifjak-ról így ír:

„Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,

Mi valánk a legelsõk, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl elõször
A cselekvés zászlaját,

Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,

Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,

Az érzelem "lelkesûlés",
A szó "szabadság" vala.

Oh ez ritka szép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,

Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.”Ha megemlítjük olyan óriások nevét, 

mint Kölcsey Ferencé, Széchenyi Istváné, Wesselényi 
Jókai hangja is áttüzesedett:Miklósé, Petõfi Sándoré, Arany Jánosé, akkor belénk nyíllal a 
“...és aztán követelni egyszerre mindent, amihez a nemzetnek felismerés, hogy hány hozzájuk közelítõ nagyság marad még 
joga van, ami életének föltétele. És követelni azt egyhangúlag. homályban, de az öröm is, hogy ekkora szellemi hadsereget a 
S az egyhangú követelés sikerült, gyõzött: csak hang volt; nem szabadságért egyetlen más ország sem tudott csatasorba 
követte vér, mégis diadal termett nyomán.”állítani. Nekik köszönhetjük, hogy a XIX. század elsõ felében 

Erdélybe a március 15-i események híre március 20-kezdtünk magunkhoz térni.
án jutott el. A kiváló újságíró, az események megbízható A hazai változások egyelõre vértelenek voltak 
krónikása, Kõváry László így írt:Pozsonyban is, Pesten is. 1848 elején azonban megmozdult 
“Megjött a hír, miképp 13-án Bécsben forradalom ütött ki, a Európa: véget akartak vetni az „ezer bánatnak”- Kossuth 
nép fegyverre kelt, vér folyt, a gyõzelem a népé!... Jött a hír, március harmadikán tartott beszédében azzal állt elõ, hogy 
hogy Pozsonyban március 14-én a Rendek nagyszerû ülést eljött az ideje, amikor egyszerre mindent rendezni kell. 
tartának- s, hogy estve, fáklyás zene alkalmával Kossuth gróf Nemcsak Magyarországnak kell megadni új polgári 
Batthyány Lajost mint Magyarhon leendõ miniszterelnökét alkotmányát, hanem a birodalom Lajtán túli „örökös” 
mutatta be...tartományainak is.
Megjött, miképp Pesten forradalom volt, a nép Stancsics A hónap derekán Bécsben és Pesten is bekövetkezett a 
Mihályt, ki irományaiért börtönben ült, kiszabadítá, hogy robbanás. Metternichet elûzik, de az uralkodóházat nem.
Landerer nyomdáját hatalmába kerítvén, Petõfi Talpra Pozsonyban március 15-én gõzhajóra szállt az alsó és 
magyarját s egy falragaszt nyomtatott, melyben a 12 pontban felsõtábla közös küldöttsége, hogy V Ferdinándnak szóló 
követelé jogait.”feliratot vigyen Bécsbe. Ez független, felelõs magyar 

Erdély március 15-éje március 21-én volt: a hírek minisztériumot követelt, továbbá ígéretet a reformok 
hallatára Kolozsváron és más városokban is az ifjúság jóváhagyására. Közben Pesten a forradalmat kirobbantó 
tüntetett, a politikusok üléseztek május végén ült össze az fiatalok Kossuthnál is többet követeltek. 12 pontban foglalták 
erdélyi országgyûlés, kimondta az uniót Magyarországgal, össze, hogy szerintük”Mit kíván a magyar nemzet?” 15-én 
eltörölte a jobbágyrendszert, törvényt alkotott a törvény elõtti reggel elõször az egyetemi diákság csatlakozott hozzájuk, 
egyenlõségrõl, a közös teherviselésrõl.majd mások is egyre többen. A Landerer nyomdát lefoglaltak a 
1848-49 lényege az, hogy a magyarság önazonosságát „nép nevében” és kinyomtattak két röpiratot: egyiken a 12. 
meghatározó nyelvét és kultúráját az akkori európai pontot, a másikon Petõfi Nemzeti dalát. A röplapok elsõ 
gondolkodás legmagasabb fokára emelte. Az államiságot a példányait a nyomda elõtt hangosan felolvasták, a többi aztán 
népképviseletben folytatták tovább úgy, hogy az elõjogokat kézrõl kézre járt. Délutánra már tízezres sokaság gyûlt a 
azok dobták el, akik  az elõjogok tulajdonosai voltak. Nemzeti Múzeum elé, majd vonult a városházához, késõbb 
(Folytatás a 4. oldalon)pedig a Budán székelõ helytartótanácshoz.

Petõfi naplójában így emlékezett a nagy napról:

Vannak napok, amiket nem lehet elfelejteni! 162 évvel 
ezelõtt történtek azok az események, amelyek arra késztetnek 
bennünket, hogy megálljunk ünnepelni.

1848 forradalma nem érthetõ, ha nem ismerjük az azt 
megelõzõ kort . 

Ady Endre így írt a XIX. század Habsburg 
birodalomról:” Szarvasgombát eszik a császár, pástétomot, 
egy fürt aszú szõlõt, mely új tartományából érkezett, rajnai bor 
kortyaival öblíti le. A császár a bécsi kocsisok kedélyes 
nyelvjárásán beszél. Ezen is gondolkozik. Tizenegy felé 
átmegy kíséretével az üveges folyosón, kipillant a schönbrunni 
parkba, s ilyenképpen dünnyög?
– Apóka aludni megy. Ti is aludjatok, népecskék, 
németek, lengyelek, magyarok, olaszok. Apóka szigorú, de 
jóságos. Hull a hó...Minden fehér. Spielberg is fehér, Kufstein 
is fehér.
– Jaj!- ordítanak a katonai börtönök ezer nyelven.
– Jaj- sír a lánc ezer hangon.
– Jaj- zokog a szív ezer bánattal”

A XVIII század és a XIX. század eleje volt a nemzeti 
tudat helyreállításának korszaka. Ekkor ébredtek rá a 
magyarság legjobbjai, hogy melyek nemzeti önazonosságunk 
legfontosabb elemei? A magyar nyelv és kultúra, a magyar 
államiság és a nemzeti függetlenséghez való ragaszkodás.

A jobbik magyar sors, a szellemi ébrenlét és az 
azonosulásra való készség világra hozta azokat a nagy 
személyiségeket, akiknek névsorához még csak hasonlókat 
sem tudunk leírni az óta.
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Gyergyóújfalvi Nézõpont
Megjelenik negyedévente
Kiadja a gyergyóújfalvi RMDSZ
E-mail: 
Fõszerkesztõ: Simon Márta
Nyomda: F&f International Kft.
A szerkesztõi jog fenntartva!
A megjelent cikkek tartalmáért az aláíró személy felelõs!

nezopontujfalu@gmail.com

A Nézõpont szerkesztõsége kellemes Húsvéti ünnepeket kíván 
 minden olvasójának és munkatársának!

Kellemes Húsvéti 
ünnepeket kíván az 

RMDSZ Gyergyóújfalvi
szervezete!

Hittük , hogy fel fogunk támadni!
(Folytatás a 3-dik oldalról)

Ez a cselekedet a nemzeti egység feltétele volt; a 
szabadságharcba kényszeríttet ország természetesen jutott el 
az állam szuverenitásnak és a nemzet függetlenségének 
kimondásáig. 

Erdélyben nyitottá vált a polgárosodás, a feudális 
rendi natiók helyét átvette egy széles nemzeti közösség, 
megszûnt a székelység különállása, mert megtalálta  helyét a 
modern magyar nemzetben.

A csalárd Ausztria szövetkezve Európa legsötétebb 
hatalmával az orosz cárral, leverhette a magyar forradalmat, de 
megbuktatni nem volt képes. Jöhetett Haynau, a Bach korszak 
abszolut izmusa,  a  rendiségbe ,  az 1848 elõt t i  
társadalmi,politikai viszonyokba nem lehetett többé 
visszataszítani Magyarországot.
Nemeskürty István „Magyarok” címû könyvének mottójául a 
következõ sorokat írta:
„ A múltat nem lehet tõlünk elvenni,de az csak akkor a miénk, 
ha ismerjük” m ú l t u n k a t  j o b b a n  m e g i s m e r n i ,  
hagyományainkat ápolni gyûlünk össze március 15-én. A 
hagyományokat ápolva, tanulva, megtartva, átadva válhatunk 
olyanokká, mint 1848-as õseink, akik ezen a tájon, Erdélyben, 
Gyergyóban „portát”, házat és hazát hoztak létre, történelmet 
teremtettek.

Önvizsgálatra mindannyiunknak szüksége van. Egy 
ilyen alkalom a mai nap. Mit sugároz felénk? Tegyünk meg 
mindent, hogy a magyarság megmaradjon, felemelkedjen!
Elkelne minden nap egy Petõfi, ha zord idõk járnak!
Nemcsak emlékezni kell, hanem az üzenetét is meg kell 
hallani!

Szathmáry Magdolna

FELCSAVART CSÜLÖK

H o z z á v a l ó k : 1 - 2  d b . f ü s t ö l t  
csülök,3-4 gerezd fokhagyma,õrölt 
bors.
Elkészítés:A füstölt csülköt addig 
fõzzük,amíg a hús leválik a 
c s o n t r ó l , m a j d  e g y  t á l b a  

leszedegedjük a húst,hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát 
,ízesítjük borssal,majd összekavarjuk.Ha túl száraz,a csülök 
levébõl kavarunk hozzá.Ezt a masszát celofánra 
helyezzük,hosszúkásra formázzuk,és a végeit betûrve 
felcsavarjuk.Két deszka között megnyomtatjuk,és így hagyjuk 
kihûlni.

KÍGYÓRÉTES

Hozzávalók: 60dkg. liszt, 25dkg.vaj, margarin vagy 20dkg zsír, 

1egész tojás, 1 tojás sárgája, 2 kanál cukor, 2dkg élesztõ, kevés 

langyos tej.

Elkészítés: az élesztõt 1 deci langyos tejben egy kávéskanál 

cukorral felfuttatjuk, a vajat egy mély tálban a cukorral habosra 

kavarjuk, hozzáadjuk az egész tojást, a felfuttatott élesztõt és 

végül a lisztet. Gyúródeszkára téve könnyedén összegyúrjuk, 

egy félórát pihentetjük, majd 4 cipóra osztjuk. A cipókat henger 

alakura sodorjuk, és kb. 40 cm hosszú és 25 cm széles lapot 

nyújtunk belõle. A lap hosszabbik oldalát 8 cm szélességben 

bevagdaljuk, a simán maradt közepét hosszában megszórjuk 

morzsával, majd rárakjuk a tölteléket. Most a bevagdalt széleket 

keresztbe egymásra hajtogatjuk, tojássárgával megkenjük és jó 

meleg sütõben gyorsan megsütjük. Mint a rétest ferdén 

szeletelve tálaljuk. Töltelék: a rétest tölthetjük almával, 

tehéntúróval, de mint a bejglit, dióval, mákkal is. (Ez a recept 

egy nagyon régi szakácskönyvbõl származik, nagyon finom és 

látványos, próbálják ki önök is!)

TOJÁSFESTÉS 
HAGYMAHÉJJAL

A megfestésre szánt nyers 

tojásokra óvatosan vizes kézzel 

rásimítjuk az udvaron szedett 

zöld leveleket, hogy ne essenek le 

szorosan nejlonharisnyába 

kö t jük .  Egy  lábos t  fé l ig  

megtöltünk vízzel, és belerakjuk 

a piros hagyma lehámozott külsõ héját. Mikor forr a víz, 

belerakjuk óvatosan a tojásokat, 5-10 percig fõzzük. 

Vigyázzunk arra, hogy egyszerre csak egyet-kettõt vegyünk ki 

a vízbõl, gyorsan vágjuk le róla a harisnyát, mert különben a 

levél rásül és nem lesz szép. Még melegen megkenjük 

szalonnával. Készíthetjük úgy is, hogy a tojásra tesszük rá a 

hagymahéjat,így rakjuk harisnyába és fõzzük meg. Fehér 

hagyma hajában fõzve sárga tojásokat festhetünk. Az így, 

nagyanyáink módszerével elkészített tojás nemcsak mutatós, 

hanem finom és egészséges is.

Jó munkát és sok locsolót kívánunk!

Harangoznak húsvétra Locsoló vers: 
Leszakadt a tyúklétra. 
Kezdõdik a locsolás, 
Mindenkinek jut tojás.

mailto:nezopontujfalu@gmail.com

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

