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Fennállásának huszadik év-
fordulóját ünnepli hétvégén a 
szalmakalap-készítés több év-
százados hagyományát bemuta-
tó kőrispataki szalmakalap-mú-
zeum. A falunappal egybekötött 
rendezvényről, a múzeum 
működéséről, a szalmakészítés 
mesterségéről Szőcs László, az 
intézmény vezetője beszélt a 
Krónikának.

 » DEÁK SZIDÓNIA

J ubileumát ünnepli hétvégén a 
Hargita megyei Kőrispatakon 
működő, idén húszéves szalma-

kalap-múzeum. A szalmakalapvar-
rás több évszázados hagyománya 
ma is él az Etéd községhez tartozó 
településen, az országszerte ismert 
kalapokat és a fejfedő készítés folya-
matát múzeumban tekinthetik meg 
a településre látogatók.

Az egyedi látványosságot kínáló 
múzeumot évente több ezren ke-
resik fel, ezenkívül a helyiek min-
den évben falunappal egybekötött 
fesztivált szerveznek a település 
hagyományának népszerűsítésére – 
mondta el megkeresésünkre Szőcs 
László, a múzeum működtetője, a 
szombaton tartandó rendezvény 
szervezője, aki az intézmény húsz-
éves működését értékelte lapunk-
nak, és a kalapkészítés hagyomá-
nyáról mesélt.

Kalapok minden régiónak
A gazdag szalmakalap-gyűjte-
ménynek helyet adó múzeumot 

2001-ben hozták létre, az alapítók 
célja az volt, hogy bemutassák az 
ide látogatóknak a kalapkészítés 
mesterségét, és megőrizzék a ha-
gyományt az utókornak – mondta 
el Szőcs László. Hozzátette, a kala-
pok fonatokból készülnek, ezek 
számos változatát meg lehet néz-
ni, tapintani, érinteni. A fonatok 
nem a pékiparban használt búza 
szárából készülnek, hanem egy 
sajátos gabona, az úgynevezett 
alakor egyszemű búza szalmáját 
használják fel.

A gyűjteményben az ország min-
den régiójából vannak kalapok, 
ezenkívül külföldről is láthatók ku-

riózumok. „Kőrispatakról az egész 
országot ellátták szalmakalappal, 
minden vidékre a megfelelő típu-
sú fejfedőt gyártották, ezért már a 
kiállítás megnyitásakor láthatóak 
voltak a Székelyföldön használt 
vagy a teljesen más technikával 
készülő máramarosi kalapok” – 
mesélt a kezdetekről a múzeum 
vezetője. A közgyűjteményben a 
kalapkészítéshez használt gépek, 
prés, varrógép is látható, illetve 
interaktív kisfi lmek mutatják be 
a szalmakészítés mesterségét, de 
van amikor a helyiek az intézmény 
udvarán fonják a szalmát, az arra 
látogatók pedig megtekinthetik, 

A MESTERSÉGET BEMUTATÓ, IDÉN HÚSZÉVES MÚZEUMOT NÉPSZERŰSÍTI A HÉTVÉGÉN HARGITA MEGYÉBEN TARTANDÓ FESZTIVÁL 

Élő hagyomány a kőrispataki szalmakalap-készítés

A múzeumban az ország minden térségéből megtalálhatóak szalmakalapok 
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hogyan készül a szalmafonat, 
hogy zajlik a kalapvarrás.

Még él a mesterség
A kiállítás arra is kitér, hogy a 
kalapon túl más formája is létezik 
a szalma feldolgozásának, a kő-
rispatakiak ugyanúgy készítenek 
fali díszeket, táskákat, használati 
tárgyakat, karácsonyi dekoráció-
kat is. A múzeum a falu és a térség 
életére is kihat – mondta el Szőcs 
László. Az egyedi gyűjteményt 
évente több ezer látogató keresi 
fel, és amióta a Kőrispatakra ve-
zető utat feljavították, hétvégente 
az ország minden területéről, Ma-
gyarországról, sőt Ausztráliából 
is érkeznek érdeklődők.

A faluban ma már egyre keve-
sebben foglalkoznak hivatássze-
rűen kalapkészítéssel, ennek el-
lenére él a mesterség – hívta fel a 
figyelmet a múzeumvezető. Van 
még néhány család, amely meg-
termeli a szalmát, a téli időszak-
ban elkészíti a tárgyakat, nyáron 
fesztiválokon vagy üzletekben 
mellékjövedelemként értékesí-
ti. A hagyomány továbbéltetése 
a célja az évente július végén 
megszervezett szalmakalap-fesz-
tiválnak is. A helyi önkormány-
zat támogatásával megrende-
zett esemény idén a pandémia 
miatt szerényebb műsort kínál 
– mondta el Szőcs. A szervezők 
szombaton főzőversennyel, ha-
gyományőrző programokkal, esti 
mulatsággal várják a Kőrispatak-
ra látogatókat. További informá-
ciók az eseményről a szalmaka-
lap-fesztivál Facebook-oldalán 
olvashatók.

 » A  szalma-
fonatok nem 
a pékiparban 
használt búza 
szárából készül-
nek, hanem egy 
sajátos gabona, 
az úgynevezett 
alakor egyszemű 
búza szalmáját 
használják fel.

M ihály román király autószerelő 
műhelye tekinthető meg péntektől 

az Arad megyei Soborsinban (Săvârșin) 
– közölte az Agerpres hírügynökség. 
Az érdeklődők a vendégházat és a 6,5 
hektáros kastélyparkot nézhetik meg, 
a látnivalók most az uralkodó autógyűj-
teményével bővülnek. Az autókhoz és 
repülőkhöz szenvedélyesen ragaszko-
dó Mihály király Soborsinban rendezte 
be első autószerelő műhelyét. Mihály 
királyt a berendezkedő kommunista 
hatalom lemondásra kényszerítette, és 
száműzték az országból. A király Svájc-
ban telepedett le, ahol hobbiként űzte 

az autószerelést, és sok értékes gépko-
csira is szert tett. Ezt a gyűjteményt és a 
svájci Versoix-ban berendezett műhelyt 
mutatja meg a királyi család a sobor-
sini rezidencia látogatóinak. A kiállí-
tás október elsejéig látogatható pén-
tektől vasárnapig. A 2017 decemberé-
ben, 96 éves korában elhunyt Mihály 
király két ízben volt Románia uralko-
dója. Fontos szerepet játszott az 1944. 
augusztus 23-i fordulatban, amikor a 
már hadszíntérré változott Románia 
szakított addigi szövetségeseivel, a 
tengelyhatalmakkal, és az antifasiszta 
koalíció oldalára állt át. (Krónika) 

 » BARABÁS ORSOLYA

A magyar lovas hagyományokat 
népszerűsíti a Gyergyószentmik-

lóson szeptember 3–5. között tartan-
dó XIV. Székelyföldi Lovas Ünnep. A 
tervek szerint a rendezvényt nézők 
jelenlétével, a járványügyi szabályok 
betartásával szervezik, a helyszínen 
lehetőség lesz térítésmentes tesztelés-
re is – hangzott el az eseményt beha-
rangozó csütörtöki sajtótájékoztatón. 
„Idén újra összeáll a négyes fogat, 
vagyis a szervező, támogató, fellépő és 
néző – mondta Bajkó Tibor, a főszer-
vező Krigel Sport Klub elnöke. Hozzá-
tette, a rendezvényen szervezik a regi-
onális díjugrató-bajnokság döntőjét, 
de a korábbi évekhez hasonlóan több 
száz fellépővel kulturális eseménye-
ket is tartanak, valamint lovas-kutyás 
programokkal, versenyekkel is várják 
a városi lovaspályára látogatókat. A 
szervezők célja, hogy felélesszék a lo-
vas hagyományokat a térségben, és 
kezdeményezik, hogy önkormányzati 
támogatással szervezzenek olyan te-
vékenységeket, ahol a fi atal generáció 
megismerheti a lovaglás szépségeit. 
„Tervünk, hogy ezer gyermek lovagol-
jon rendszeresen Hargita megyében” 
–  fejtette ki a jövőbeni elképzeléseket 

Cilip Árpád, a rendezvényt támogató 
fejlesztési ügynökség vezetője. Meg-
jegyezte, fontosnak tartják, hogy hi-
vatalos lovas megmérettetéseket szer-
vezzenek a fi atal korosztály számára, 
valamint lehetőséget biztosítsanak az 
országos és nemzetközi versenyeken 
való részvételre.

Látogatható a király műhelye Lovas ünnep Gyergyószentmiklóson
 » Fontosnak 

tartják, hogy 
hivatalos lovas 
megmérettetése-
ket szervezzenek 
a fi atal korosz-
tály számára.

Lovas programokkal várják az érdeklődőket a székelyföldi 
ünnep keretébenMihály király autószerelő műhelye tekinthető meg a soborsini rezidencián




