Meghívó
Róza baba hetési népviseletben
Folytatódik hagyományos Róza baba programunk,
amelyre szeretettel várjuk elsősorban a Róza baba készítésben már járatos
bababarátokat,
akik szívesen ismerkednének meg alaposan egy újabb népviselettel,
a hetésivel ‐‐ babaméretekben. Hetés Zala megye délnyugati csücskében,
a szlovén határ mentén, eredetileg 7 községből álló terület,
a Kerka, Lendva és Mura mentén.
A három napos programra február 11–13‐án, péntektől vasárnapig kerül sor.
Programkezdés pénteken 11‐én 10 órakor, szombaton‐vasárnap 9 órakor,
befejezés az esti órákban közös akarattal, vasárnap 14 órakor.
Helyszíne:
1117 Budapest, Orlay utca 2/b fszt., (a Szabadság híd budai hídfője és a Gellért
szálló közelében), bejárat az utcáról.
11‐én 14 órakor Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia néprajzkutató tart
vetített képes előadást a hetési viseletről.
Távolról utazóknak útiköltség hozzájárulást ajánlunk.
Olcsó csoportos szállás megoldást keresünk.
Saját varrókészletet ne felejtsük!
Megközelítés:
17, 18, 41, 47, 49 villamossal vagy 7, 173 autóbusszal a Szent Gellért téri megállóig.
Információ, jelentkezés: Zorkóczy Éva: 1/295–1196, Györgyi Erzsébet: 1/315–6193
gyorgyie36@t‐online.hu
*************************************************************************************************
Jelentkezési lap
Kérjük a kívántakat megjelölve február 1‐ig visszaküldeni!
A Róza baba programon rész kívánok venni 2011. február 11‐12‐13‐án.
Szállás biztosítását kérem február 10, 11, 12, 13 estére.
Név, cím, telefonszám(ok), e‐mail, aláírás

A

hetési

népviselet nemes

egyszerűségét

és

szépségét ma már csak néhány ruhadarab őrzi. A
férfiak

viselete

szinte

teljesen

elveszett,

ünnepségeken, kulturális rendezvényeken csak a
lányok és asszonyok hordják még eredeti ruhájukat.
Elsősorban kenderből készítették a gazdálkodás,
háztartás és viselet hétköznapi ruhadarabjait, az
ünnepi viseletet és a díszes szőtteseket pedig a
finomabb lenből.
A férfiak alapöltözéke a gallér nélküli, derékig érő
vászoning volt, nyakát fűzővel kötötték össze, elejét
kihímezték. A rojtozott szélű gatya kevéssel térd alá
ért, melyhez díszített vászonkötényt viseltek, az
ʺelükötütʺ. Később a kötény lehetett fekete vagy kék
is.

Felsőruházatukhoz

tartozott

a

lájbi,

a

bundamelles, a dómány. Mindehhez tartozott a
ʺpörgeʺ kalap. Lábukon bocskort, később csizmát
hordtak.
A női népviselet is fehér vászonból készült. A nagy
ráncokba szedett vászonszoknya alatt az asszonyok
alsóinget

viseltek.

Vászoningjüket

nyakban

megkötötték. Az ujja buggyos volt, könyéknél pedig
háromujjnyi széles piros szőttes díszítette. Fekete
kartonkötényt, ʺelükötütʺ hordtak, melynek alját
színes virágok szegélyezték. Hímzett vállkendőt
viseltek. Különleges módon elkészített fejfedőjük a
ʺpacsaʺ volt.
(A Hetési falvak c. honlapról)
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