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Projekt rövid bemutatása: 

A község méltán híres termékét, a Paszabi Szőttest népszerűsítő és bemutató rendezvény 

megvalósításra került Paszab Községben 2019. május 18-án.  

Ez az esemény Paszab Község népművészeti hagyományokra épülő rendezvénye, mely 

megrendezésének célja a hagyományteremtés, a település értékeinek bemutatása, valamint a 

kulturális szórakoztatás.  

Paszab Község szerencsés helyzetben van, hiszen rendelkezik egy olyan, a régmúltba 

visszavezethető értékkel, ,,kinccsel”, mint a Paszabi Szőttes, mely világhírnévre tett szert. Ezért 

a település vezetése fontosnak tartja, hogy e települési érték fennmaradjon, valamint 

népszerűsítésével további ismertségre tegyen szert. Ennek érdekében rendezi meg a 

Szőttesnapot, melynek középpontjában a népművészet, a népművészeti hagyományok 

bemutatása áll a kulturális programokkal összhangban. 

Számos színpadi program is várta a látogatókat, hiszen a népművészet mellett helyet kapott a 

rendezvény napján a kulturális szórakozási lehetőség is. 

Az ünnepélyes megnyitó keretein belül a helyi óvoda gyermekei népi játékos műsorral 

kedveskedtek a községbe érkező vendégeknek. Ezt követően könnyűzenei műsorok sora 

következett. Nagy Szilárd és társa előadásában számos stílusú dal szólalhatott meg. 

Köszönthettük a településen a térségi központunkban, Ibrányban működő Gold Dance Group 

tánccsoportot, amely közel 50 táncos gyermekkel érkezett hozzánk és színes, táncos műsorral 

szórakoztatta a látogatókat. Puskás Jucus számos népszerű dalt adott elő, mellyel közös 

éneklésre is buzdította a jelenlévőket. Ezt követően a mulatós zenét Bunyós Pityu szolgáltatta, 

aki meg is táncoltatta a közönséget, majd a fellépők soraiban köszönthettük Opitz Barbit, 

valamint a Desperado együttest is. Az este folyamán a rendezvényt egy hirtelen jött vihar 

félbeszakította, azonban ezt követően tovább folytatódott a műsorok sora.  

Örömünkre szolgált, hogy a rendezvényünket nagy számú közönség látogatta, hiszen fontos 

volt számunkra, hogy minél szélesebb körben mutathassuk be Paszab Község hagyományait. 

Célunk volt, hogy a fiatalabb korosztály is betekintést nyerjen a hagyományos szövés 

mesterségébe, a szőttes készítésének folyamataiba, ne csak elméleti síkon ismerjék a paszabi 

szőttes készítésének tevékenységét, hanem aktívan is részesei lehessenek annak. Elmondhatjuk, 

hogy a rendezvény sikeressége abban mutatkozik meg, hogy az idősebb és a fiatalabb 

korosztály számára nyújtott kulturális, népművészeti programok által vonzóvá tettük 

településünket e napon, ami elsősorban a látogatók számában mutatkozott meg.  



 

 


