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Dr. Hargitai János kormánymegbízottal, a térség országgyűlési képviselőjével 
és képviselőjelöltjével közvetlenül az országgyűlési választások előtt készült 
interjú második részét adjuk közre, amelyben a körzet fejlődése érdekében 
tervezett elképzeléseiről kérdeztük.   
 

 
 
 

Mezőgazdaság, 
foglalkoztatottság, közlekedés és 

idegenforgalom 
 
 
 
 
 
 
Ismételt megválasztása esetén hogyan látja a térség jövőjét 2014-2018 között? 
Melyek a legfontosabb céljai?   
 
Mielőtt válaszomat elkezdem fontos ismételten felhívni a figyelmet, hogy korábban 
Mohács és környéke országgyűlési választókerülethez 59 település tartozott, most a 
villányi és mágocsi körzet csatlakozásával 104.  
 
A 2014-2018 közötti időszakban kiemelt célnak tekintem az agráriumnak a 
fejlesztését, új munkahelyek teremtését, valamint jobb közlekedési feltételek 
megteremtését.  
 
Fejlődjön a mezőgazdaság, amelynek hagyományai igen jelentősek. 
 
Az agrárium fejlesztése tekintetében folytatni kell a folyami vízzel történő öntözött 
területek bővítését, a térség állattartó képességének visszaépítését. Javulni fognak 
az élelmiszer-feldolgozás lehetőségei és nem utolsósorban eredményei. Mohácson 
épül meg az ország legnagyobb vágóhíd-húsfeldolgozó üzeme. Ez foglalkoztatási 
szempontból sem mellékes, sőt a környéken üzemelő, sokszor családi tradíciókra 
alapozó kisebb vágóhidak is több megrendelést is kaphatnak.  
 
További új munkahelyek teremtése elengedhetetlen 
 
A másik kiemelt cél a következő években a foglalkoztatás érzékelhető javítása, 
vagyis munkahelyek teremtése, a munkanélküliség csökkentése. Ebből a 
szempontból a választókerület kétarcú. Mohács, valamint Bóly környékén az elmúlt 
években megvalósított fejlesztések sok munkahelyet generáltak, itt számottevő a 
fejlődés. Ugyanakkor a körzetnek vannak olyan kisebb területei, ahol bizony a 
munkanélküliség szembetűnő, meghaladva az országos átlagot. Az állandó 
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munkavállalók közül is sokan naponta nagy távolságot tesznek meg, hogy elérjék 
munkahelyüket, vagy onnan otthonukat. Tehát olyan, a kiskörzeteken is átívelő 
munkahelyteremtő beruházások és programok kellenek, amelyek 2018-ig a 
jelenleginél jóval több munkavállalót juttatnak rendszeres jövedelemhez. Olyan 
foglalkoztatást segítő speciális munkahelyteremtő programok beindítását is 
preferálni szükséges, amelyekre a kis lélekszámú falvak rá tudnak csatlakozni. 
Egészen konkrét teendőnek tartom a bólyi ipari park további fejlesztését, amely 
nagyban hozzájárulna a környéken éppen nem magas munkanélküliség további 
csökkentéséhez. A kisváros energiaköltségeket nagymértékben tovább csökkentheti 
további napelemek telepítése is. Villányban a foglalkoztatás bővítése a szőlészeti 
termékek feldolgozásával oldható meg. 
 
Cél a térség közlekedési bezártságának oldása 
 
A közlekedés szempontjából Baranya megye, ezen belül a mohácsi 
választókerület, minden oldalról még mindig zártnak tekinthető. Ezért 
elengedhetetlennek tartom egyfelől az M/6-os autópálya továbbépítését a bólyi 
leágazótól a magyar-horvát határig. Az M/6-os és annak a horvátországi – Eszéken 
átvezető – folytatása, az E73-as főút, a helsinki V/C, Gdansk-Ploce közlekedési 
folyosó része, amely a Balti-tengert köti össze az Adriával. Horvát oldalról is a 
közeljövőben érik el az autópályával a magyar határt, így egy jól járható, gyors 
közlekedési út dél felől feloldja a viszonylagos zártságot és új gazdasági 
lehetőségeket kínál fel. Horvátország európai uniós csatlakozásával folyamatosan 
felértékelődnek azok projektek, amelyek a határon átnyúló együttműködések 
jegyében születnek meg. Ebben az egész Dél-Dunántúl, ezen belül Baranya megye, 
és különösen Mohács vonzáskörzete érdekelt és profitálhat sokat. A mohácsi Duna-
híd megépítését már több mint 100 évvel ezelőtt szükségesnek tartották a 
baranyaiak, még a korabeli sajtó is rendszeresen írt erről az igényről. Kétségtelen, 
hogy Mohácsnál egy folyami átkelő hatalmas előrelépést jelentene a térségnek 
gazdasági és idegenforgalmi szempontból egyaránt. Itt a déli vidéken is 
összekötődne a nyugati és keleti országrész.  A híd építésének előkészítését ma 
már kiemelt fontosságúnak tartom, de ki fogja kényszeríteni az élet, a gazdasági 
szükségszerűség is.  
A megye északi-északkeleti része másfajta gondolkodást igényel, mint Mohács és 
környéke. Ez két tényből is adódik. Egyfelől ezen a részen sok az aprófalu, annak 
minden korábban keletkezett, sok nehézséget okozó problémáival együtt. Másfelől 
tudomásul kell venni, hogy ez a terület szinte minden gazdasági, közlekedési, 
oktatási, kulturális, egészségügyi vonatkozásában inkább kötődik Dombóvárhoz, 
Szekszárdhoz és Kaposvárhoz. Ezért ezt a kötődést mesterségesen nem szabad 
gyengíteni, hanem minden idegszálunkkal segíteni kell fejlődésüket, mégpedig 
Tolna és Somogy megyékkel együttműködve, közös nagyprojektek 
megvalósításával. Ilyen e rész közlekedési elzártságának megszűntetése is. 
Gazdasági fejlődését nagyban elősegítené az M/9-es gyorsforgalmi út legalább 
Nagykanizsa-Kaposvár- Szekszárd-M/5-ös autópálya közötti részének megépítése. 
Az évek óta átadott szekszárdi Duna-híd is csak így tudná betölteni tervezett 
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szerepét. A térség fejlődéséhez nagyban hozzájárulna a Budapest- Dombóvár-
Eszék közötti vasúti pálya felújítása és korszerűsítése. A közlekedési lehetőségek 
javításánál maradva a Villány várost elkerülő út befejezése fontos feladat, hiszen a 
település belvárosán, védett pincesora mellett áthaladó erős átmenő forgalom 
megszüntetése alapvető óhaja az ott élőknek. Az elkerülő fontos része a megye 
nyugati-keleti irányú közlekedésének, amelynek fejlesztése szoros együttműködést 
hozhat az Ormánságtól Harkányon, Siklóson, Villányon, Bólyon át a Mohácsig 
terjedő területek között.   
 
Fejlesztjük az idegenforgalmi szempontból vendégcsalogató területeket 
 
A turizmus további fejlesztése az egész választókerület alapvető érdeke. Változó 
hangsúlyokkal ugyan, de ezt össze kell kötni a történelmi múlt és a hagyományok 
bemutatásával. A turizmus által kínált lehetőségeken van még mit bővíteni, 
színvonalukon javítani. Úgy látom, két-három napos idegenforgalmi csomagok 
kínálása sokat lendíthet a terület iránt érdeklődők számán. Ebben különösen nagy 
szerepe lehet Mohácsnak, a hozzá kapcsolódó csatatörténeti és nemzetiségi múlt 
bemutatásával, Villánynak és környékének, a már most magas színvonalú 
borturizmus fejlesztésével, Nagyharsánynak, a szintén csatatörténeti emlékeinek 
bekapcsolásával, Pécsváradnak, a várhoz kötődő emlékek ápolásával, 
Hosszúheténynek, Mecseknádasdnak, Óbányának, a borkészítéssel, a 
vallástörténeti és nemzetiségi emlékek bemutatásával, Bikal és Mágocs 
környékének a szabadidőhöz és sporthoz kapcsolódó turisztikai fejlesztésekkel. A 
témához szorosan kapcsolódik, hogy tervszerűen tovább kell haladnunk a 
kerékpárutak építésében. 
Az aprófalvas településszerkezetből adódik, hogy a községek vezetőinek minden 
segítséget meg fogok adni, hogy szépíthessék közterületeiket, megoldhassák a 
csapadékvizek elvezetését.  
 

Grátz Erika 
 
 
 

HÍREK INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 
 

Március 3-án két új gyermek érkezett óvodánkba, így jelenlegi létszámunk 23 fő. 
 
Március hónapban első programunk március 7-én a NŐNAP volt. 
A kisfiúk hóvirágot hajtogattak a csoportban a kislányoknak valamint az óvoda az 
önkormányzati hivatal dolgozóinak, a tanító néniknek és minden nőnek, akik a 
felnőttek nőnapjára meghívottak voltak. Az ovis kislányokat és az óvoda dolgozóit 
kis versikével is felköszöntötték. 
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Március 10-től április 30-ig a TÁMOP program keretén belül Cseke Alexandra és 
Zseli Adrienn ismételten óvodánkban dolgozhatnak és segítenek 
mindennapjainkban. 
 
Március 12-én anyák napi-és ballagási fényképezés volt az óvodában. A lengyel 
állampolgárú fotós menedzsere megkereste óvodánkat a fényképezés 
lehetőségével.  
 
Március 13-án  gyermekszínházba mentünk Zengővárkonyba, valamint 
megtekintettük a tájházat-és a tojásmúzeumot is. A program zárásaként meghívást 
kaptunk a zengővárkonyi óvoda vezetőjétől egy közös játszásra az óvoda udvarán. 
 
Március 14-én délelőtt megnéztük az általános iskola negyedik osztályosainak a 
március 15-i ünnepi műsorát a kultúrházban, majd közös éneklés után felvonultunk 
a kopjafához és a gyermekek letűzték kis nemzetiszínű tulipánjaikat. Azon a napon 
óvodásaink mind kokárdát tűztek kabátjaikra. 
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Március 19-én ellátogattunk a helyi könyvtárba, ahol hangulatkeltésként Edina egy 
kis húsvéti mesével indította programját, majd ismertette a könyvtárba iratkozás 
feltételeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Március hónapban már szinte mindennap tudtunk a szabadban is tartózkodni. Friss 
homokot kaptunk a homokozóban, a gyermekek örömére fel lett állítva a trambulin 
is. Ugráló labdáinkat és focilabdáinkat Pörös Zoltán gumiszerelő pumpálta fel, 
köszönjük a segítségét! 
 
A Magyar Cukor Zrt levélben megkereste és felhívta óvodánkat a „ KORONÁS 
CUKORovi NYEREMÉNYJÁTÉKRA”. A játék 2014. március 19-június 6-ig tart. A 
családtagok, szülők, ismerősök feladata mindössze egy Koronás Cukor termék 
elülső oldaláról együtt kivágott „logó és termék megnevezés” (egymás alatt 
elhelyezkedő formátum, jellegzetes Koronás Cukor ablakban), postai úton történő 
elküldése, valamint támogatni kívánt óvodánk megjelölése a borítékon belül. 
Ezúton kérünk minden Olvasót, hogy segítsenek és terjesszék a 
nyereményakciót, hogy óvodánk minél nagyobb eséllyel indulhasson a 
fantasztikus nyereményekért! Legalább 100 szavazatra lenne szükségünk!!!! 
A borítékra írják rá a feladó nevét is, aki így versenybe kerül az egyéni 
nyereményekért! 
(Részletek a szórólapon, mely megtekinthető az óvodában és itt a Nagypalli 
Hírhozóban is!) 
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Programjaink április-május hónapban: 
Április 16 (szerda): Locsolkodás, húsvétozás 
Április 18 (péntek): Nevelés nélküli munkanap 
Április 28 (hétfő): Védőnői szűrés az óvodában 
Április 29 (kedd): Beiratkozás az óvodába és az általános iskola első osztályába 
Nyílt nap a nagycsoportos gyermekek és szüleik részére az iskolában. 
Április 30 (szerda): Májusfaállítás 
Május 1 (csütörtök): Pincegaléria megnyitón szereplés 
Május 5 (hétfő) 17 óra: Anyák napi ünnepség az óvodában  
Május 16 (péntek) 17 óra: Ballagás és évzáró 
Május 30 (péntek) 9 órától: Kirándulás a székelyszabari Natúr Életmód Tanyára 

 
Illésné Speiser Mária óvodavezető 

 
 
 
 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
 
Hagyományainkhoz híven, ebben a tanévben is méltóképpen emlékeztünk meg az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójáról. Mint minden évben, 
most is negyedik osztályosaink készültek műsorral erre az alkalomra. A gyerekeket 
Németh Anita kolléganőnk tanította be. A közönség soraiban voltak az óvodások és 
az iskolások is, majd a műsor után együtt énekeltük az ünnephez tartozó jól ismert 
dalokat. 
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Mivel március 14-én gyönyörű szép volt az idő, ezért az óvodásokkal közösen 
elsétáltunk a Kopjafához. Iskolásaink előző nap, Kajos Valéria kolléganőnk 
vezetésével tulipánokat festettek piros, fehér, zöld színekkel. Ezeket, a papírból 
készült virágokat helyeztük el a Kopjafa előtti virágos területre. Majd az ünneplés 
után iskolásaink a megújult játszóteret vehették birtokba és ott egy önfeledt 
futkosás, kikapcsolódás következett. 
 

 
 
Iskolánkban továbbra is folyamatosan működik az iskolagyümölcs program, 
amelynek keretein belül tanulóink minden héten kettő almát és egy gyümölcsitalt 
fogyaszthatnak el.  
Március utolsó hetében, ezen felül különféle zöldségeket (sárgarépa, karfiol, uborka, 
paprika) és körtét kaptak a gyerekek, amelyet nyersen fogyasztottak el a tanítási 
szünetekben. A zöldségeken és a gyümölcsökön kívül egy-egy órarendet is kaptak 
tanulóink és DVD-n egy kisfilmet nézhetnek meg „Az alma útja” címmel, amelyben 
figyelemmel követhetik, hogyan lesz a gyümölcsökből gyümölcsital. Ehhez különféle 
kvíz kérdéseket, feladatlapokat, színezőket is megoldanak majd, tudatosítva 
bennük, hogy minden nap fogyasszanak gyümölcsöt, és ha tehetik, akkor nyers, 
friss zöldségeket is!  
 
A márciusi hónapban, a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kettő versenyt is rendezett, amelyen iskolánk 
tanulói is részt vettek.  
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A Szondi József Területi Matematika Versenyen Gál Bálint és Laki Fülöp negyedik 
osztályos tanulóink vettek részt. A versenyen Laki Fülöp, korcsoportjában elnyerte 
az első helyezést.  
A vers- és prózamondó versenyen Dobszai Csilla, Laki Menyhért és Somogyvári 
Ivett második osztályos tanulók, Varga Tamara harmadik osztályos tanuló, Balogh 
Adrienn, Dékány-Szabó Maja, Haraszti Lilla és Laki Fülöp negyedik osztályos 
tanulók képviselték iskolánkat a megmérettetésen. A gyerekek szépen és bátran 
szerepeltek a versenyen, tavasszal, kapcsolatos versekkel készültek erre az 
alkalomra. A verseny eredményeként Laki Menyhért a második helyezést érte el 
korcsoportjában, Laki Fülöp is második helyezett lett a negyedik osztályosok közül. 
A gyerekek illusztrációt is rajzolhattak, festhettek a versekhez, amit több tanulónk 
meg is tett. Ennek eredményeként a rajzversenyen, Haraszti Lilla harmadik 
helyezett lett a negyedik osztályosok közül. 
  

Gratulálunk a gyerekeknek a szép szereplésekhez és a helyezésekhez! 
A gyerekeket Kajos Valéria és Németh Anita tanítónők készítették fel a vers- és 
prózamondó versenyre. 
 

ISKOLAI BEIRATKOZÁS 
 

A leendő elsősök számára, április 28-29-30-án 8-18 óra között lesz iskolánkban a 
beiratkozás.   Április 29-én, kedden látjuk vendégül leendő elsőseinket és szüleiket, 
amikor is betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, megismerkedhetnek a tanító 
nénikkel és leendő társaikkal. 
 
Az iskolai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 

 
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet 

o óvodai szakvélemény, 
o nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői 

vélemény, 
o sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői bizottság 

szakértői véleménye. 
 

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket is intézményünkben! 
 
                                                                                                Aszmann Róbertné 
                                                                                                 Intézményvezető 
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MOZGÓKÖNYVTÁR – ÁPRILISI KÖNYVTÁRHÍREK 
 
Nagypalli Német Nemzetiségi óvoda csoportja is látogatást tett kis könyvtárunkban. 
Párszóban elhangzottak a könyvtár használat szabályai, majd a közeledő ünnepünk 
miatt egy húsvéti történetet " Húsvéti mese: A három festőnyúl" történetét 
hallgathattak meg az óvódások, óvó nénik és dadus néni. A mese délelőtt után 
településünk múzeumában tettünk még egy közös látogatást.  
 

 
 
Beiratkozóink kölcsönözhetek, illetve aki szeretne könyvtár taggá válni egy 
beiratkozó kis lapot kapott, melyet egyik szülő aláírásával - leigazolása után 
legközelebb már tud könyvet kölcsönözni. Az olvasás, amely "az álmot életre kelti, 
az életet pedig álomra váltja", legalább olyan fontos, mint az írás. 
 

Programajánló: 
 
Április 16. szerda 10.00.- tól: Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Nagypalli 
Általános Iskola tanulói számára Szabó Zsoltné kulturális szervező, a tavaszi szünet 
előtt egy mozgalmas kis programot terveznénk a gyerekeknek, óvó nénik és tanár 
néniknek. A program a Húsvétról, az ünnephez kapcsolódó régi szokásokról, 
elfeledett hagyományokról fog szólni. A program szabadtéri. Képek és további 
információ majd könyvtároldalon lesz megtalálható, illetve a beszámoló a következő 
számban. 
Mivel ez a nap lesz egyben a könyvtári nyílt nap is a tavaszi szünet előtt, a 
könyvkölcsönzést délelőtt 9-10 óra között megtehetik a gyerekek.  
A szabadtéri programokat 10 órától11:30.-óráig tervezzük 
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Könyvajánló:   
  

 Gyerek és Ifjúsági irodalom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előre is Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!  
 

Szávics Edina 
  könyvtáros 

 
 
 

KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁS 
 

Márciusi fő feladat a települési értéktár felépítése volt. Röviden szeretném ismertetni 
az értéktár lényegét. 
Nagypall Község Önkormányzata 2013-ban úgy döntött, hogy létrehozza az értéktár 
bizottságot, melynek célja településünk értékeinek összegyűjtése és megőrzése.  
 
A Nagypalli Települési Értéktár Bizottság tagjai: 
Király József – elnök egyházi képviselet 
Bérces Boldizsárné tag civil képviselet 
Dobszai Krisztián – tag önkormányzati képviselet 
Keszler Károlyné – tag nemzetiségi önkormányzat képviselet 
Mező Jánosné – tag civil képviselet 
Szávics Edina – tag kulturális képviselet 
 
A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek 
azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
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gyűjteményt, és megküldi azt a megyei értéktárba. A bizottság helyi tagokból áll, 
munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos 
módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, 
hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil 
szervezeteket. Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzattól és 
pályázati forrásból biztosítjuk. 
Települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek 
adatait tartalmazó gyűjtemény . A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek 
bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a 
következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.  
A település vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy 
jelentőséggel bír az, hogy a lakosságnak lehetőséget nyújtson abban, hogy a 
kérdést a saját szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a 
segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban településünkre jellemző értéktár 
létrehozásában. Minden ötletet, véleményt örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk 
együttműködési szándékukat. 

                                                                                        Szabó Zsoltné 
                                                                    kulturális rendezvényszervező            

 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY 
 
 

 
PÓT EBOLTÁS 

 
A Nagypalli focipályán április 9.-én szerdán 18:00 – 18:15 óra között pót-eboltás 

lesz. 
 
 

 

 
TAVASZI LOMTALANÍTÁS 

ÁPRILIS 25.- PÉNTEK 
 

Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok: 
Építési törmelék, 

Állati tetemek, 
Zöldhulladék, 

Veszélyes hulladék, (pl.: akkumulátor,gumiabroncs,növényvédőszeres-festékes 
dobozok, stb) 

Elektronikai hulladék (pl.: TV, hűtőszekrény, stb) 
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VI. Nagypalli Bormustra borverseny 
 

 

 
 
2014. március 08.-án került megrendezésre a VI. Nagypalli Bormustra borverseny. 
A bírálat iránt az előző évekhez hasonló mértékű érdeklődés volt. A bírálatra 63 fajta 
bort neveztek, 44 fehérbort, 9 rosé bort, 10 vörösbort.  A nevezők négy településről 
érkeztek, Nagypall,  Pécs   Somogy, Pécsvárad, Zengővárkony. Az értékelés 
eredményeképp 13 aranyérem, 29 ezüstérem, és 19 bronzérem született. A borok 
kiváló minőségét, és a boros gazdák hozzáértését mutatja az eredmény! A 
bírálóbizottság tagjai: Havrán István a bizottság elnöke, Walter Gyula, Ritlinger 
Károly. A legeredményesebb gazda Dobszai Józses lett. A bírálat legjobb fehérborát 
Darabánt János, a legjobb rosé borát és a legjobb vörös borát Dobszai József 
nevezte. „Nagypall Bora 2014” díjat Bérces Attila Királyleányka bora nyerte el.  
Gratulálunk az elért eredményekhez minden gazdának! A bírálat és az 
eredményhirdetés után következett a vacsora és a felhőtlen, jókedvű beszélgetés, 
és nótázás. A résztvevőknek köszönet a nevezésért, és a jó hangulatú estéért! 
A rendezvényt támogatta a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
A szódát a vacsorához Balla Zoltán biztosította. 
Köszönet a támogatóknak! 

  
Dobszai Krisztián      
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Tisztelt Nagypalliak!  
 
A Nagypalli Pince Galéria idei témája: 
‘Nemez és egyéb puhaságok….' 
2007-ben is a nemezt választottuk 
témaként. Új, nemezből készült 
termékek kerültek kiállításra. Idén, 
amellett, hogy még újabb 
alkalmazásokat mutatunk be, egy kicsit 
vissza is lépünk az időben, amikor a 
nemezt olyan mindennapi tárgyak 
készítéséhez használták, mint a 
ruházathoz, szőnyeghez vagy akár 
hajléknak (jurt vagy jurta). 
A nemez alkalmazása és használata 
igen régi és szerencsére nem tűnt el, 
hanem mondható az is, hogy egyre 
népszerűbb. Ez a mai nemezművészek 
találékonyságának köszönhető, ők újra 
meg újra új alkalmazásokat gondolnak 
ki.   
Továbbá megpróbáltunk egyensúlyt 
találni a nemez, mint ’puha’ anyag és 
egyéb ’puha anyagok’ között. Ezeket 
lágyított fényképek mutatják be, melyek 
a kiállított fényképek része. 
Természetesen a birkák a fő gyapjú 

szolgáltatók! A gyapjú szükséges a nemez készítéséhez. De a kerámia 
birkaszobrok melyek idén is megtalálták saját helyüket a galériában, többet 
jelentenek némi gyapjúszolgáltatóknál. Lehet, hogy meghívnak egy más 
gondolkodási világba.  
A Nagypalli Pince Galéria ünnepélyes megnyitója ez évben is május elsején lesz 
megtartva. 

Smid Eddy 
 

„Minden mozgásban van, semmi sem marad változatlan” 
 

Smid-Schouwstra Frouke Jansje Elisabeth 
1948-2013 

Az urna Magyarországon a nagypalli temetőben április 5.-én szombaton 14 
órakor kerül elhelyezésre. 
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Szeretettel hívunk és várunk minden 

érdeklődőt,  

2014. április 5-én, szombaton 

14:30-18 óra között  

 

 
 

rendezvényünkre a nagypalli iskolába. 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
A Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzata által szerkesztett és 

nyomtatott havonta megjelenő ingyenes lap. 
Elektronikusan megtekinthető: www.nagypall.hu oldalon. 

Kiadásért és szerkesztésért felelős: Grátz Erika 

 

http://www.nagypall.hu/

