
Tízéves immár a világon egyedi 
Szalmakalap Múzeum. A pá-
ratlan gyűjteménynek helyet 
adó Kőrispatakon fesztiválra 
készülnek. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kétnapos szalmaünnepet 
tartanak Kőrispatakon. 
Az idei Szalmakalap 

Fesztivál július 22-én cigányze-
nés nótaesttel kezdődik. Szom-
baton főzőverseny lesz, a székely 
termékek vására mellett 10 órá-
tól ünnepi istentiszteletre, majd 
koszorúzásra kerül sor a világ-
háborús emlékműnél. Délben 
kezdődik a tízéves Szalmakalap 
Múzeum ünnepsége, bemutatják 
P. Buzogány Árpád: A búzától a 
kalapig. Szalmafonás és kalapmú-
zeum Kőrispatakon című kötetét, 
az Amíg a búzából kalap lesz 
című dokumentumfilmet, majd 
az ócfalvi Orbán Judit agyag-
szobrainak kiállítása nyílik. 

Az ebédelést kulturális mű-
sorok követik, felvonulnak, 
ügyességi versenyt tartanak a 
traktorosok, a népi játékok után 
pedig koncertet és bált ígérnek a 
szervezők.

Múzeumi látnivalók
A Szalmakalap Múzeumot 

Szőcs Lajos családjával hozta létre 
2001-ben, egy ausztriai kirándu-
lásról hazatérve. „Mondtam fiaim-
nak, olyan világ hömpölyög felénk, 
ami mindent elseper, eltünteti a 
múltunkat is. Vegyünk egy pa-
rasztházat, tegyük bele a negyedik 
íziglen örökölt mesterségemet” – 
emlékszik vissza Szőcs Lajos. Az-
óta tán mindenféle szalma fejfedőt 
sikerült begyűjteni a parasztházba, 
van menyasszony- és puliszkaka-
lap, széki, s módjelző fejfedő, de 
még a hegyen túli kis kucsmák is 
megtekinthetők itt. Házigazda és 
mindentudó masina biztosítja az 
alapos információszerzést az ide 
betérőnek, megtudhatják, hogy az  
alakor nevű ősgabonából lesz jó 
szalmakalap, egy szorgalmas kéz 
naponta negyven métert tud meg-
fonni, 15-20 méter elegendő egy 
kalapnak. A gyűjtemény külön 
érdekessége a rekordok könyvében 
is szereplő, 2 méter átmérőjű szal-
makalap, melyben fél kilométer 
nyersanyag van, egy kilométernyi 
cérna, 24 700 szalmaszál. Így lett 
2 kiló 65 deka súlyú.

A Kalapfalvaként is emlegetett 
kőrispataki múzeumban nemcsak 

a szalmakészítmények képeznek 
látványosságot, a Küsmöd-patak 
csiszolt köveiből méretes gyűj-
temény díszíti az udvart, köztük 
irányjelző táblák sokasága mutatja, 
merre vannak a világ különböző 
települései. „Amikor a múzeumot 
megnyitottuk, bejött egy csapat, 
találgatták, melyik irányba milyen 
település van. Parajdról érkeztek, 
de kanyarral. Fogalmuk sem volt, 
merre van Budapest, és hatan jól 
összevitatkoztak. Aztán megnyug-
tattam őket, hogy mire legközelebb 
jönnek, irányjelző tábla mutatja 
majd, hogy a nagyobb települések 
merre vannak. Feltettem párat, de 
jöttek a látogatók, s kérték, hogy az 
ő városuk táblája is kerüljön ki.”

Tíz éve szaporodnak a táblács-
kák, nemrég „népszámlálásukra” is 
sor került. Kiderült, a több mint 
800 tábla 80 százalékán magyar-
országi település szerepel, köztük 
is Pest megye viszi a prímet, innen 
minden második helység jelen van, 
Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéből 35-35 telepü-
lés névtáblája látható, különben a 
világ minden táján élnek olyanok, 
akik fontosnak tartják, hogy mú-
zeumlátogatásuk jelét otthagyják 
Kalapfalván.

gyergyó
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Kevés a turista a Gyilkos-tónál, 
és azok is többnyire átutazók. 
A kedvezőtlen időjárás miatt a 
szezon későn kezdődik és rö-
vid ideig tart. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

A tavon kevesen csóna-
káznak, a parton sem 
sokan bámészkodnak, 

nincs nagy zsúfoltság a Gyilkos-
 tónál és környékén. „Alig egy 
hete kezdődött el a szezon, hi-
szen azelőtt igen rossz volt az 
időjárás” – mondta el Portik 
Sándor festőművész, aki rend-
szeresen a tóparton alkot. Ta-
pasztalatai szerint az utóbbi 
években egyre többen család-
jukkal érkeznek, kevés a szerve-
zett buszos kirándulás. Egy helyi 
szállásadó szerint komoly prob-
lémát jelent az, hogy a legtöbb 
turista csak átutazó, megnézik 
a tavat és a szorost, megeszik a 
felcsomagolt uzsonnát, aztán 
továbbállnak, nagyon kevesen 
szállnak meg több éjszakára. A 
gyergyószentmiklósiak és a kör-
nyező falvakban lakók általában 
elhozzák külföldi vendégeiket 
az üdülőtelepre, de ők sem tölte-
nek itt sok időt, csupán egy na-
pot. „Negyedszerre vagyunk itt, 
visszatérő vendégek vagyunk” 
– mondta Szabados Zsolt, aki 
családjával Magyarországról 
érkezett, azonban ők sem itt 

szálltak meg. Az idelátogatók 
hiányolják a szórólapokat, mi-
vel nincs ahonnan értesülniük 
a látnivalókról, egyéb érdekes-
ségekről. 

Nem dicsekednek a fahá-
zikókban termékeiket kínálók 
sem. „Nagyon gyenge a forga-
lom, évről évre gyengébb” – 
mondta Sófalvi Ferenc korondi 
árus. Mint részletezte, májustól 
októberig kínálják termékeiket 
a tóparton, vannak népművé-
szeti termékek, de ruházat és 
számtalan egyéb turistacsaloga-
tó tárgy is – igyekeznek a kíná-
latot a kereslethez igazítani. Az 
üdülőtelepen dolgozók közül 
többen úgy látják, míg régebb 
a szezon májustól kezdődött, 
addig mostanság csupán július 
végén érkeznek a turisták. Gon-
dot jelent az is, hogy a csóna-
kázás és túrázás mellett nincs 
egyéb szórakozási lehetőség. A 
tóban és a környező patakokban 
tilos a horgászat, a nemzeti park 
szabályai nem teszik lehetővé, 
a tó partján sátorozni sem sza-
bad. Így a turistának többnyi-
re a szép táj marad, de ez nem 
elég, hogy itt töltse szabadságát. 
A Gyergyószentmiklósi Pol-
gármesteri Hivatal turisztikai 
irodát nyitott az üdülőtelepen, 
hogy az idelátogatókat segítse, 
azonban rövid ideig működött, 
mivel az irodavezető távozott, a 
szolgáltatás megszűnt. 

hírfolyam

>  Lezárult a honismereti tábor. 45 fiatal 
búcsúzott tegnap Gyergyószárhegyen a II. Je-
len, múlt, jövő tábortól, és indult ki-ki a maga 
hazájába, a magyarországi Hajdú-Bihar me-
gyébe, Besztercére és Székelyföldre, tele tarsoly-
lyal. Hargita Megye Tanácsa Összetartozunk 
közösségépítő programjának megfelelően a 
táborozók olyan tevékenységeken vettek részt, 
olyan történelmi helyeket látogattak meg, 
amelyek az összetartozást építik, annak érzé-
sét erősítik. A három különböző kultúrkör-

ből meghívott gyerekek Gyergyószárhegyen, 
a Csíki Székely Múzeumban, Orbán Balázs 
sírjánál, Korondon, Székelyudvarhelyen, 
Gyergyószentmiklóson, Alfaluban, Ditróban 

és a Gyilkos-tónál gazdagodtak újabb él-
ményekkel, szakavatott idegenvezetők és a 
Dancurás Hegyimentő Egyesület segítségével. 
Nem hiányzott a szabadidős tevékenység sem 
Kisné Portik Irén néprajzkutató és Kassay No-
émi gyógypedagógus vezetésével, amikor a he-
lyi kézművesmesterségek és különböző közös-
ségépítő csapatjátékok uralták a Scola Vendég-
ház ebédlőjét. A tábor egyik fénypontja volt a 
vasárnapi huszárbemutató, lovaglás és íjazás a 
Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület 
és a gyergyói barantások segítségével, amelyet 
bográcsozás koronázott. Az élmények és visz-

szajelzések leltára készült el utolsó este, ame-
lyek kézzelfogható eredménye most a Ven-
dégház ebédlőjét díszíti, a már ott lévő képző-
művészeti alkotásokkal összhangban. A reggel 
korán induló autóbuszok nemcsak a táborozó 
diákokat szállították haza, hanem a besztercei 
A jövőnk tőlünk függ! elnevezésű hasonló tá-
bor székelyföldi résztvevőit is Besztercére röpí-
tették, ahol ismét sűrű program fogadja majd 
a 15 besztercei és 16 gyergyói-medencei gye-
reket a Gyergyószárhegyi Kulturális Központ, 
Hargita Megye Tanácsa és a Beszterce-Naszód 
Megyei RMDSZ szervezésében.

Körkép
GyenGe TuriSTASzezon

Kevesen látogatnak
a Gyilkos-tóhoz

KőrispAtAKi szAlmAKAlAp Fesztivál

Le a kalappal!

Szőcs Lajos, a Szalmakalap Múzeum alapítója és működtetője. Négygenerációs mesterségét népszerűsíti

Csónakázó turisták a Gyilkos-tavon. Szegényes program  fotó: lázár hajnal


