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Bujkakészítő, ács, varró és bú-
torfestő tanfolyamokon vehet-
nek részt az érdeklődők hétvé-
gétől kezdődően. A Szépmíves 
Műhelyek sorozat kertében a 
Kolozs megyei Türében és Mákó-
falván tartják a képzéseket.

 » BEDE LAURA

A hagyomány továbbadásának 
céljával szervez tanfolyamokat 
Kalotaszegen a Bokréta Kultu-

rális Egyesület és az Erdélyi Kézmíves 
Céh. A Szépmíves Műhelyek elneve-
zésű sorozat a fi atalabb és idősebb 
generáció érdeklődését egyaránt fel-
keltheti – mondta a Krónika megke-
resésére Mihály Kinga, az egyesület 
elnöke. Rámutatott, amikor tavaly 
pályáztak a Csoóri Sándor Alap-
nál, nem gondolták, hogy a járvány 
befolyásolja majd a szervezést. Az 
eredeti elképzelés szerinti egyhetes 
tanfolyam helyett így egész nyáron 
kínálnak programokat. Pénteken és 
szombaton Bálint Tibor bujkakészítő 

segít elsajátítani a kalotaszegi ruha-
darab megvarrásának technikáját. 
A Kolozsvári Állami Magyar Színház 
szabója a lapunknak adott interjúban 
korábban megjegyezte: a népviselet-
nek nemcsak  autentikusnak kell len-
nie, a lényeg az,  hogy a viselője szí-
vesen hordja, jól érezze magát benne, 
büszkén járjon ebben az öltözetben. 
A tanfolyamon a Kolozs megyei Türé-
ben vehetnek részt az érdeklődők.

Szintén a hétvégén Mákófalván is 
szerveznek egy képzést, amely azok-
nak szól, akik szeretnének betekin-
tést nyerni egy tetőszerkezet megter-
vezésének, kivitelezésének lépéseibe, 
hogy később maguk is biztonságos 
és időtálló kiülőket, árnyékolókat, 
előtetőket, fi lagóriákat, kocsibeálló-
kat készítsenek otthon. Kun István 
ácsmester a tetők, faépítmények meg-
szerkesztésének három módját is 
bemutatja szombaton és vasárnap. 
A Kolozs megyei településen elké-
szül egy kiülő, illetve felállítanak egy 
másik szerkezetet is, amely a további 
kézművesműhelyeknek, képzések-
nek ad otthont.

A július 27–30. közötti képzést 
azoknak ajánlják a szervezők, akik 
szeretnék elsajátítani a nagyírásos 
minták rajzolását, varrását, valamint 
a mezőségi, széki hímzéseken kívül a 
rojtfonás és pliszérozás technikáját. 
A tanfolyam sokszínűségét mutatja, 
hogy a kalotaszegi vállfős minta var-
rását is megtanítják az oktatók: Sin-
kó-Kalló Katalin, Kis-Lukács Erzsébet 
és Kis-Juhos Erzsébet.

Augusztus elsején és másodikán 
Kocsis Ferenc restaurátor és Gál Ka-
talin bútorfestő tart képzést Mákófal-
ván. A tanfolyam azoknak szól, akik 
szeretnének betekintést nyerni régi 
bútorok, ládák, szuszékok vagy más, 
fából készült tárgyak javításának, 
restaurálásának folyamataiba, hogy 
szakszerűen megmenthessék azokat, 
és hangulatos, szép tárgyakat vihes-
senek otthonukba.

A FIATALABB ÉS IDŐSEBB GENERÁCIÓ ÉRDEKLŐDÉSÉT EGYARÁNT FELKELTHETIK A KOLOZS MEGYÉBEN SZERVEZETT KÉPZÉSEK

Népi mesterségek tovább éltetése Kalotaszegen

Hétvégén a jellegzetes kalotaszegi ruhadarab, a bujka megvarrásának technikáját lehet elsajátítaniA bútorokat mákófalvi, kalotaszegi és más tájegységek mintakincsével díszítik
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A sorozatban helyet kapott egy ál-
landó bútorfestő képzés is, ahol régi 
és új tárgyakat mákófalvi, kalota-
szegi és más tájegységek mintakin-
csével díszítenek. Gál (Pandúr) Kati 
néni és Kovács Pali Ferenc mákófal-
vi bútorfestők, illetve meghívottak-
ként más tájegységek képviselői ok-
tatnak a Kolozs megyei településen.

Az érdeklődők a Bokréta Kultu-
rális Egyesület Facebook-oldalán 
található eseményekben megadott 
Google-jelentkezési listán iratkoz-
hatnak fel a képzésekre. Az ingye-
nes tanfolyamok során a szervezők 
megpróbálják biztosítani a fel-
szereléseket, ezért varrógépeket, 
agyagot, festéket, illetve egyéb kel-
lékeket vásároltak. A résztvevők-
nek mindössze a szállást és ebédet 
kell fi zetniük, körülbelül 50 lej ér-
tékben.

 » Az érdeklő-
dők a Bokréta 
Kulturális Egye-
sület Face-
book-oldalán 
található esemé-
nyekben mega-
dott Google-je-
lentkezési listán 
iratkozhatnak fel 
a képzésekre.

 » BÁLINT ESZTER

Rendkívüli időket élünk. Olyannyi-
ra, hogy ezúttal arról számolha-

tunk be, mennyi pénzre bírságolták 
az állami szervek az elmúlt időszak-
ban a járványügyi óvintézkedések 
be nem tartása miatt a politikusokat. 
Kormánypártiakat és ellenzékieket 
egyaránt. Ugyebár minden azzal az 
ominózus fotóval kezdődött, amelyen 
a román kormány eminens tagjai lát-
hatók, többnyire maszk nélkül, vagy 
nem megfelelően feltett maszkkal, 
ráadásul többen cigarettáztak is a 
kormánypalotában, holott már évek 
óta tilos a beltéri dohányzás, főként a 
közintézményekben.

Mint a Mediafax hírügynökség 
szerdai összeállításában emlékeztet, 
akkor Ludovic Orban kormányfőt és 
Bogdan Aurescu külügyminisztert 
fejenként 3000 lejre bírságolták a 
maszkviselés elmulasztása, valamint 
zárt térben való dohányzás miatt, Vir-
gil Popescu és Lucian Bode miniszte-
reknek 2500 lejt kellett lepengetniük, 
amiért nem volt rajtuk maszk. Raluca 
Turcan kormányfőhelyettes olcsób-

ban megúszta, mivel volt rajta maszk, 
csak éppen az álla alatt viselte, így 
1000 lejes büntetést kapott.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) sem mutat túl jó példát szava-
zóinak, Marcel Ciolacu ügyvivő pártel-
nököt például több ízben is láthattuk 
maszk nélkül, igaz, arról mostanáig 
nem érkezett híradás, hogy emiatt 
megbírságolták volna. Annál többe ke-
rült viszont a gírosz annak a két PSD-s 
képviselőnek – Adrian Solomonnak és 
Irinel Stativának –, akik maszk nélkül 
mentek be a gyorsétterembe, és még 
botrányt is keltettek, amikor felszólí-
tották őket, hogy a szabály rájuk néz-
ve is szabály, majd a rendőrökkel is 
összetűzésbe keveredtek. A Mediafax 
szerint végül fejenként 3000 lejükbe 
fájt a gírosz.

És kerülhet amúgy még többe is, 
mert az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács (CNCD) hivatalból el-
járást indított, miután a Digi24 hír-
televízió birtokába jutott felvételek 
tanúsága szerint Solomon a vélhe-
tően török nemzetségű alkalmazott-
nak azt mondta: „Hé, Musztafa, itt 
Romániában vagy. Hahó, Musztafa! 

Mutasd meg, hogy jogod van itt dol-
gozni! Hé, pojáca!”

Ugyanez a forgatókönyv, csak diszk-
riminációmenetesen: a helyszín egy 
üzemanyagtöltő állomás, a főszereplő 
Cătălin Rădulescu szociáldemokrata 
párti képviselő, aki egy felháborodott 
„hagyjál már!”-ral és néhány cifrább 
szóval akarta leszerelni az őt maszk-
viselésre felszólító rendőrt. Az ered-
mény: 1000 lejes bírság a maszkvise-
lés elmulasztása miatt, 500 lej ráadás 
azért, ahogyan a rendőrrel viselkedett.

De nemcsak Bukarestben hitték ma-
gukat törvény felett állóknak a politi-
kum képviselői: a kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) Iași megyei szer-
vezete zárt térben tartott egy százfős-
nél nagyobb rendezvényt, aminek egy 
5000 lejes bírság lett az ára.

Arról nem szólnak a hírek, hogy 
ezekből az összegekből mennyit fi -
zettek be a politikusok az államkasz-
szába, és hogy feleződött-e az összeg, 
amennyiben időben törlesztették. 
Tény viszont, hogy összesen csaknem 
25 000 lejjel kellene csökkenteniük 
az idei állami költségvetés egyre csak 
mélyülő hiányát.

„Lehullt a maszk”: sorra bírságolt politikusok

 » Nemcsak Bu-
karestben hitték 
magukat törvény 
felett állóknak a 
politikum képvise-
lői: a kormányzó 
Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) Iași 
megyei szervezete 
zárt térben tartott 
egy százfősnél 
nagyobb rendez-
vényt, aminek egy 
5000 lejes bírság 
lett az ára.

Elmarad idén a
Double Rise fesztivál is

A koronavírus-járvány miatt nem 
tartják meg a népszerű torockói 

Double Rise fesztivált – jelentették be 
csütörtöki Facebook-bejegyzésükben 
a szervezők. „Az elmúlt, közel fél év 
történéseit folyamatosan nyomon kö-
vetve, mindvégig abban bíztunk, hogy 
megrendezhetjük az 5. Double Rise 
fesztivált. Tavasszal szívből reméltük, 
hogy nyáron már csak kellemetlen 
emlékként fogunk visszatekinteni 
a járványra” – fogalmaztak a szer-
vezők. Mint rámutattak, az utolsó 
utáni percig bizakodtak, küzdöttek, 
munkálkodtak, de miután mindany-
nyiunk egészsége messzemenőkig a 
legfontosabb, kénytelenek meghozni 
a számukra is fájdalmas döntést, hogy 
a Fehér megyei fesztivált elhalasztják. 
„Nekünk is hiányzik a torockói nyüzs-
gés, az esti koncertek. Most mindezt 
fájó szívvel el kell engednünk azért, 
hogy újult erővel és egészségesen 
foghassunk neki a 2021-es Double Rise 
fesztivál megszervezéséhez” – áll a 
Facebook-posztban. A rendezők jelzik 
egyúttal, hogy a 2020-ra megváltott je-
gyek és bérletek 2022 végéig érvénye-
sek a fesztiválok valamelyikére. 




