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KRASZNÁN A 88 ÉVES MARI NÉNI ÁTADTA TUDÁSÁT A FIATALABB GENERÁCIÓKNAK

Szilágysági népviseletvarrás

Hagyományápolás, a kultu-
rális örökség megőrzésének, 
illetve továbbadásának 
céljával tartottak népviselet-
varró tanfolyamot Krasznán. 
A szervezők év végéig Szil-
ágy megye több településére 
és a szomszédos megyékre 
is szeretnék kiterjeszteni a 
kezdeményezést.

 » BEDE LAURA

V éget ért a Szilágy megyei 
Krasznán a Varrd magad 
a viseleted! elnevezésű 

népviseletvarró tanfolyam. Egy 
hónapon át hetente két alkalom-
mal, pénteken és szombaton ösz-
szegyűltek a lányok, asszonyok 
elsajátítani azt a tudást, ami 
jóval több, mint megvarrni egy 
átlagos ruhadarabot – mond-
ta el megkeresésünkre Bogya 
Anna, a program főszervezője. 
Az RMDSZ nőszervezetének ifj ú-
ságért felelős alelnöke hozzá-
tette, a viseletvarrásnak számos 
olyan praktikája van – ráncok, 
fodrok, piék –, amit csak úgy 
lehet megtanulni, ha az idő-
sebb generáció átadja sok-sok 
éves tapasztalatát. Így volt ez 
Krasznán is, ahol a 88 éves Ha-
raklányi Mária (Mari néni) – aki 

édesanyjától és nagymamájától 
tanulta ezt a „szakmát” – hétről 
hétre, lépésről lépésre megtaní-
totta az alapismereteket annak 
a 22 lelkes jelentkezőnek, akik 
számára fontos a hagyomány-
ápolás, a kulturális örökség meg-
őrzése, illetve továbbadása.

„A tanfolyamra jelentkezők 
között nagyon sokan ismerték 
már a gépi varrás fortélyait, de 
szép számmal akadtak olyanok 
is, akik soha életükben nem 
varrtak még. Ők gyakorlatilag 
itt, nálunk tanultak meg varrni” 
– fogalmazott a kezdeményező, 
aki maga is lelkesen részt vett a 
tanfolyamon, és megvarrta saját 
viseletét. Kifejtette, napjainkban 
egyre kevesebben hordanak már 
népviseletet, Krasznán nagyon 
kevesen varrnak ilyen ruhákat, 
és azt is inkább az idősek, így 
született meg az ötlet, hogy indít-
sanak egy népviseletvarró tanfo-
lyamot. A Csoóri Sándor Alaphoz 
benyújtott pályázat megnyerése 
után varrógépeket, megfelelő 
felszereléseket, anyagokat vásá-
roltak, és gőzerővel nekiláttak a 
munkának.

A legelső találkozás alkalmá-
val Mari néni és Lelik Berta, a 
Petőfi  Sándor Művelődési Ház 
kulturális referense, a helyi Bok-
réta néptáncegyüttes vezetője 
bemutatta külön-külön a krasz-
nai népviselet darabjait, elme-

sélték, hogy mitől krasznai egy 
viselet, ezt követően pedig Boros 
András szakszerű segítségével 
üzembe is helyezték a varrógé-
peket. Az újoncok hamar meg-
tanulták, hogyan kell befűzni a 
cérnát, hogyan kell spulnizni, és 
rövidesen már nagy odaadással 
készültek a pendelyek, alsószok-
nyák, szoknyák, kötények, len-
gyelingek, végül pedig a zsinóros 
mellények.

A Szilágy megyei településen 
bevett szokássá kezd válni, hogy 
húsvétkor és pünkösdkor nép-
viseletben mennek a nők temp-
lomba. A tanfolyamon részt vevő 
krasznai nők húsvét vasárnap-
ján a most készült viseleteikben 
vettek részt az istentiszteleten.

A műhely jelenlegi állomása 
Szilágybagos, ahol május elején 
indult el a négy héten át tartó 
tanfolyam, majd Szilágyballa és 
Perecsen következik. A szerve-
zők év végéig több Szilágy me-
gyei településre és a szomszédos 
megyékre is szeretnék kiterjesz-
teni a projektet, hogy minél több 
helyen felelevenedjék a hagyo-
mányokból formálódó mester-
ség, és nehogy örökre elvesszen 
a hosszú évtizedek alatt felgyü-
lemlett értékes tudás. A listát a 
részletes programtervvel a Szil-
ágy Megyei Ifj úsági Egyeztető Ta-
nács Facebook-oldalán követhe-
tik nyomon az érdeklődők.

Viseletmustra. Bogya Anna, Lelik Berta és Haraklányi Mária a népviseletvarró tanfolyam krasznai állomásán
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Alternatív rock és nu-metal a gernyeszegi Awake fesztiválon
Újabb fellépőket jelentettek be az augusztus 15. és 18. között a ger-
nyeszegi Teleki-birtokon rendezendő 3. Awake fesztivál szervezői. A 
brit Enter Shikari az orosz Pussy Riothoz hasonlóan kényes témákat 
feszeget, valamint elektronikus, alternatív rock stílust hoz a Maros 
megyei rendezvényre. Helyi fellépőkben sem szűkölködik a fesztivál: 
Románia egyik legkedveltebb nu-metal együttese, a Coma is fellép a 
főszínpadon. A The River Stage pedig az elektronikus zene kedve-
lőinek szól majd. Sajnos JP Cooper legújabb albumának csúszásai 
miatt, tehát a szervezőktől teljesen független okból a brit énekes 
mégsem lesz jelen, az összes nyári fellépését lemondta. „Minden 
erőfeszítésünk ellenére a koncert elmarad, de ez nem zárja ki, hogy 
a következő kiadások egyikén nem találkozhatnak vele a fesztiválo-
zók” – közölték a szervezők. 

Harmadszor lett magyar
állampolgár Ida néni

Harmadik alkalommal lett 
magyar állampolgár a 101 éves 
Székely Ida néni, aki 1918-ban 
született. A hét elején a Torda 
melletti Bágyonban, otthoná-
ban vette át visszahonosítási 
okiratát Csige Sándor kolozs-
vári konzultól. „Hazaszeretete 
és erős hite példaértékű. Isten 
éltesse sokáig erőben, egész-
ségben!” – olvasható Magyar-
ország kolozsvári főkonzulátu-
sának Facebook-oldalán.
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