’97-es foltvarró-szakkör emléke

14 éve alkot a „Gyűszűkék” Foltvarró Klub
Egy tűt sem lehetett volna leejteni a művelődési ház előadótermében, ahol a
kiállítás megnyitása mellett a zirci foltvarrás elmúlt tizennégy esztendejéről is
megemlékeztek.
Kálovits Gabriella, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc
munkatársa felidézte a kezdeteket: 1997-ben indult egy foltvarró-tanfolyam a
művelődési házban Horváthné Mátyás Márta vezetésével, aki annyira megkedveltette ezt
a művészetet az emberekkel, hogy a tanfolyam befejeztével a szakkör tagjaiból alakult
egy foltvarró klub, amely azóta is töretlen lendülettel és alkotótevékenységgel működik.
A szakkör vezetője elfogadta az intézmény meghívását, így a feldíszített házban együtt
emlékeztek a „gyűszűkék” a zirci foltvarrás úttörőjével.
– 1997. szeptember 23-án találkoztunk először e falak között – kezdte
visszaemlékezését Horváthné Mátyás Márta. Úgy érezte, nem az ő tiszte, hogy leltárt
készítsen az elmúlt évekről, meséljenek a fotók és vendégkönyvek, de azért egy-két
eseményt megosztott a szépszámú közönséggel az egykori szakkörvezető. – Az alapító
tagok újabb tagokat vonzottak maguk köré. Országos kiállításokon, foltvarró táborokban
megszámlálhatatlan technikával ismerkedtek meg, és adták tovább a tudást egymásnak.
Vendégül látták más települések foltvarróit, az ország különböző pontjain élő
foltvarrókkal kötöttek barátságot. Nem csak egy alkotóközösséget, hanem egy baráti
társaságot is létrehoztak. A szekszárdi országos kiállításon méltán részesültek előkelő
díjazásban. Éves rendszerességgel örvendeztetnek meg minket újabb és újabb
kiállítással. A termet most is új díszbe öltöztették, szebbnél szebb textíliákkal.
Horváthné Mátyás Márta elmondta: árad a darabokból a textilek puhasága, a színek
merevsége, a formák változatossága, a variációk sokasága, s érződik az alkotókban rejlő
harmónia. További alkotókedvet kívánt az egykori tanítványoknak, akikhez címezve úgy
zárta szavait: ha jött még ehhez ihlet és ötlet, s nem tudtátok a mai határidőig
elkészíteni, ne csüggedjetek, egy évetek van a megvarrására!
Az egykori tanfolyamvezetőt a jelenlegi klubvezető, Egervölgyi Dezsőné köszöntötte,
a megnyitón közreműködött Csaba Lilla. A vendégek nem csak gyönyörködhettek a
szépben, haza is vihettek egy-egy foltvarrós munkát, ha vásároltak tombolát, s melléjük
állt a szerencse.
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Kelemen Gábor

