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Báling Lászlóné képviselte Magyarországot a Marokkóban 
megrendezésre kerülő 2. Nemzetközi Női Kézművesek 
Szalonja kiállításán március 6-10 között. 
 
 

 
A képen Bábos Dorka, Szabó András Konzul Úr kislánya és 

Báling Lászlóné. 
 
 
 
 
 
 



2013.április 
 

 
Báling Lászlóné beszámolója 

 
A Magyar Kézműves Szövetséghez megtisztelő felkérés 
érkezett a Marokkói Nagykövetségről, Perényi János 
nagykövettől. Hafida Abougane asszony, a Marokkói Hálózat a 
Nők Támogatására és Fejlődésére nevű szervezet elnöke 
(Réseau Marocain pour la Femme et le Developpement) 
kereste meg nagykövetségünket a 2013. március 6-10. között 
Mohammedia-ban (Casablanca melletti település) 
megrendezésre kerülő 2. Nemzetközi Női Kézművesek 
Szalonján való részvételre. A szalon VI. Mohammed Király 
védnöksége alatt áll.  Az ellátást a szervezők vállalták. 
A megtiszteltetés a felkérés rám, mint tojás festőre, és Bábos 
Dorkára, mint mézes kalácsosra esett. 
A rendezvényen Európából Csehország, Dánia, Oroszország, 

Ukrajna, és mi 
magyarok voltunk 
jelen portékáinkkal. 
Afrikából Tunézia, 
Nigéria, Mauritánia, 
Ghána, Elefánt-
csontpart, Katar, és 
Marokkó több 
tájegységeiből vol-
tak kézműves 
kollégák. 
A rendezvényt abból 
az elgondolásból 

hozták létre, hogy a nőket felemeljék, mert Marokkóban a belső 
vidékeken, nem ritka a 70% feletti analfabétizmus a nők 
körében. Középkori állapotok vannak mondta Szabó András 
konzul úr. 
Soha nem értettem miért olyan egyenlőtlen a gyönyörű afrikai 
szőttesek fonal sodrása. Most választ kaptam a kérdésemre. A 
fonalat kézzel, gyalogorsóval sodorják, olyannal, amelyet az 
ókorban használtak. 
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Mi magyarok nagyon nagy érdeklődést, tisztelet kaptunk. 
Egyszerűen nem értették, amikor bemutatóztam, hogy tojásra 
írok. Az érdeklődök kezébe adtam a tojást, volt olyan berber 
asszony, aki két kézzel a fejét fogta a csodálkozástól. 
Amikor az óceán parton sétáltam egy sportrendezvény volt, 
többször is rám köszöntek, mutatták a tojás írás mozdulatát. 
Elmondhatom, hogy nálunk, magyaroknál a mi standunkon 
álltak a legtöbben. 
A látogató családoknál azt tapasztaltam, hogy 3-4 gyermek van. 
Láttam vidám kiegyensúlyozott gyermekeket, és láttam sóvárgó 
gyermeket, fejet lehajtót szemében a keserűséget, nehezen 
kommunikálót, és amikor a lelkét meg tudtam érinteni akkor 
nagyon- nagy barátságot kötöttünk, és állandóan kereste a 
társaságomat. 
Láttam gyönyörű portékákat, hímzéseket, szövést, ötvös 
munkákat. Az árképzésről is kell beszélnem, nem vagyunk 
versenyképesek, az olcsó munkaerő visszavetődik az áraikon. 
 
Mint szövős, voltak olyan gondolataim, jó hogy nekem a gyapjú 
fonógéppel sodor, jó hogy nekem a felvetést géppel készítik. 
Nagyon jó dolog, hogy Afrikában a család együtt dolgozik, ezzel 
is kifejezve az összetartozást. A tudás Afrikában öröklődik, 
nálunk a fiatalok sokszor még egy gombot sem tudnak felvarrni. 
 
A képen a szerény standunk, mert a repülőn meghatározott 
súlyú és nagyságú csomagot vihettünk. 
Tejes ellátásban volt részünk azonban az utazás költségeihez 
nem járultak hozzá. A repülőjegy vásárlásához a Nagypall 
Község Önkormányzatától támogatását kaptam, melyet 
ismételten köszönök. 
 

 
Báling Aranka népi iparművész 

                                                                        www.nepiiparmuvesz.gportal.hu 
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PÉCSVÁRADI JÁRÁSI HIVATAL KÖZLEMÉNYE 
 

 
A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is 
helyben kívánja biztosítani a kistelepüléseken élő 
állampolgárok részére az államigazgatási ügyeik 
kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyek elintézésének 
lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert alakít ki. Cél az 
ügyfelek lehető legteljesebb körű, helyben történő kiszolgálása, 
továbbá az érintettek megfelelő tájékoztatása. 
 
Az ügysegédek szakmai, informatikai segítséget nyújtanak a 
kormányhivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben, 
továbbá tájékoztatást adnak egyéb államigazgatási ügyek 
intézésében. 
  
Leggyakoribb ügykörök lehetnek: 

 közgyógyellátásra való jogosultság, 

 időskorúak járadéka, 

 alanyi jogon járó ápolási díj 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 közlekedőképesség minősítésének kezdeményezése 

 gyermektartásdíj megelőlegezése 

  
A települési ügysegédi rendszer a Nagypalli Polgármesteri 
Hivatalban tart ügyfélfogadást. 
 

Ügyfélfogadás ideje: 
minden héten kedd 11:30 – 12:30 óra között 

 
Az ügysegédek a megadott ügyfélfogadási időn kívül az alábbi 
elérhetőségeken állnak a lakosság rendelkezésére. 
 
dr. Kurucsai Andrea    72-465-745 
dr. Szász László         72-465-745 
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HÍREK AZ INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda - Kindergarten Pahl 
 
 

Elkészült óvodánk új Szervezeti-és működési szabályzata, 
valamint új házirendje. 
Német nevet is felvettünk, így az új nevünk:  
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda - Kindergarten Pahl. 
 
Márciusi hónapunk a húsvéti készülődés jegyében telt. 
Sokat barkácsoltunk. Az óvoda ablakára tavaszi, húsvéti képet 
festettek a gyerekek. 
Bérces Erzsi nénitől egy farönkből készült nyulat kaptunk 
ajándékba, melyet az óvoda kertjében helyeztünk el. Köszönjük 
Erzsi néninek, Hajninak és Veronikának, akik a fanyulat 
készítették. 
 
Március első hetében nőnapra a kisfiúk szívószálas papírvirágot 
készítettek a kislányoknak és az óvoda női dolgozóinak. 
Sajnos 8-án nőnapkor ismételten több gyermek lebetegedett, 
így két kisfiú tudta csak átadni az óvoda „nőinek” a virágot. 
 
A március 15-i ünnepséget megelőzően nemzeti színű zászlót 
festettek a gyerekek, melyet március 14-én az általános 
iskolások műsorára elvittek magukkal. 
Az iskolások nagyon ügyes műsort adtak elő, mindnyájunknak 
nagyon tetszett. Gratulálunk Nekik, és felkészítőiknek,a tanító 
néniknek! 
A rossz idő miatt nem tudtuk a kopjafánál elhelyezni kis 
zászlóinkat, azokat a gyermekek hazavihették magukkal és 
elmondtuk nekik, hogy a hosszú hétvégén szüleikkel vigyék 
majd el és szúrják le a kopjafánál. 
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Március 21-én 
Bérces Hajni 
látogatott el 
óvodánkba és a 
tojásírás művé-
szetével ismer-
tette meg óvo-
dásainkat. A 
gyerekek na-
gyon ügyesen 
írogatták az 
otthonról hozott 
kifújt tojásaikat. 
 

Köszönjük Hajni segítségét! 
Másnap só gyurmából nyuszi díszeket készítettek óvodásaink, 
melyet a húsvéti csomagokkal együtt vihettek haza. 
 
Március 25-én a művelődési házban az iskolásokkal közösen 
húsvéti bábelőadást nézhettek meg gyermekeink. Nagy 
érdeklődéssel figyelték. Az előadás végén az előadóktól 
csokoládét kaptak ajándékba. 
 
Március 27-én tartottuk húsvéti ünnepségünket. A havas 
udvaron fészket nem tudtunk készíteni.  
Reggel már izgatottan jöttek a csoportba a gyerekek, a fiúk 
közül néhányan locsoló kölnivel.  
Az iskolás fiúk eljöttek, meglocsolták az ovis kislányokat, az óvó 
néniket, dadus nénit, és a konyhás néniket. Köszönjük fiúk! 
Tízórai után az óvodás kisfiúk is meglocsolták a kislányokat 
valamint, az óvoda és a polgármesteri hivatal dolgozóit is. Nagy 
örömmel mondták el locsoló versikéjüket. 
A hivatalból visszaérkezve levél várt a „nyuszitól”, melyet 
felolvastunk a gyerekeknek. A levélben az állt, hogy kövessék a 
nyilakat, mely a nyúl útja és eljutnak az ajándékokig. Boldogan 
szaladtak az öltözőbe, és rekordidőt döntve öltözködtek, hogy 
minél előbb indulhassunk az ajándék megkeresésére. 
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Sétát tettünk a nyilak irányába-(minden egyes nyíl felfedezése 
öröm kiáltás volt a gyerekek részéről),- míg követve a nyilakat 
visszaértünk az óvodába, ahol a csoportszobában nagyon sok 
játék és húsvéti csomag várta őket. Boldogan csomagolták ki a 

játékokat és 
ebédig játszhat-
tak velük. Kap-
tak homokozó 
játékokat, lab-
dákat, ugrókö-
teleket, hálós 
kosárlabda gyű-
rűket labdákkal, 
műanyag teké-
ket, hullahopp 
karikákat, her-
nyó alagutat, 
jurta sátrat, 

óriás dömpereket, babakonyhai játékot, kéz-és láb puzzle, 
asztali képességfejlesztő számolójátékot és egy nagy hálós 
trambulint, melyet sajnos nem tudtunk kicsomagolni, csak a 
dobozban nézhették meg a gyerekek. Jó idő esetén, az 
udvaron 
felállítjuk majd. 
A húsvéti játé-
kokat és sport-
szereket pá-
lyázati pénzből 
és a Nagypalli 
Német Nem-
zetiségi Önkor-
mányzat támo-
gatásából 
vásároltuk. 
Köszönjük a 
támogatást! 

Illésné Speiser Mária - óvodavezető 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 

Iskolánkban március 14-én ünnepeltük az 1848. március 15-ei 
forradalom 165. évfordulóját és megemlékeztünk az 1848-49-es 
szabadságharcról is. Ezt megelőző napokban iskolánk tanulói 
magyar zászlót készítettek krepp papírból és kokárdát festettek. 
Intézményünkben már hagyománnyá vált, hogy az ünnepre a 
negyedik osztályosok készülnek egy kis műsorral, amelyet isko-  
lánk diákjai és az óvodások kísérnek nagy figyelemmel. Ez 
ebben az évben is így volt. A  negyedikesek felelevenítették 

ennek a neve- 
zetes napnak 
a legfonto-
sabb esemé-
nyeit. Ők vol-
tak a márciusi 
ifjak és elját-
szották mi is 
történt 1848. 
március 15-én 
Majd az isko-
lások és óvo- 
 

dások közösen énekelték, az ehhez az ünnephez kapcsolódó 
jól ismert dalokat. Mivel aznap az időjárás nem éppen szebbik 
arcát mutatta, ezért a szokásos séta a Kopjafához elmaradt.  
Néhány 
helybeli 
di-ákunk 
ki-tűzte, 
ha-zafelé 
me-net, 
kézzel 
festett 
zászlaját, 
avagy ko-
kárdáját 
az emlék-
helyre.                                         8 
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Március 19-én rendezték meg a pécsváradi Általános Iskolában 
a Szondi József Matematika Emlékversenyt, amelyen Gál Bálint 
és Laki Fülöp 3. osztályos tanulók és Aszmann Tamás 4. 
osztályos tanuló vett részt. A versenyen szépen szerepeltek a 
fiúk, Laki Fülöp  elnyerte az első helyezést, a 3. osztályosok 
közül. Ezúton is gratulálunk Fülöpnek a szép eredményért! 
 
Március 25-én már javában megkezdődtek a húsvéti 
előkészületek. Tanulóink ajándékokat készítettek szüleiknek. 
Ebben a tanévben fából faragott nyuszikat díszítettek filctollal, 
amelyek igazán szépre sikerültek. Ezen a napon ellátogattak 
hozzánk a Palánta Egyesület tagjai is, akik egy bábjátékot 
adtak elő tanulóinknak. Az előadást az óvodásokkal együtt 
követtük figyelemmel. A történet igen tanulságos volt és közben 
azt is felelevenítették az előadók, hogy húsvétkor Jézus 
keresztre feszítésére és feltámadására emlékezünk.  
 
Március 27-én ünnepeltük az iskolában a húsvétot. Az iskola fiú 
tanulói meglocsolták ez alkalomból a lányokat, akik egy-egy 
édességgel kedveskedtek a fiúknak. Majd a délután folyamán 
ellátogattunk Pécsre, a Tudásközpont Gyermekkönyvtárába, 
ahol Villányi Rózsa könyvtáros folytatta, a már előző 
hónapokban elkezdett, Antoine de Saint- Exupéry: A kis herceg 
című regényének feldolgozását.  A foglalkozás után tanulóink 
könyveket kölcsönöztek. Ezután az élmény dús nap után eljött 
a várva várt tavaszi szünet, amelyben a mostani időjárás 
alakulása szerint szánkózni, hógolyózni is lehetett. 
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KÖZÖSSÉGI ÉLET 
 
 

V. Nagypalli Bormustra borverseny 
 
 

 
2013. március 22.-
én került meg- 
rendezésre az  

V. Nagypalli 
Bormustra 

borverseny. 
A bírálat iránt az 
előző évekhez 
hasonló mértékű 
érdeklődés volt. A 
bírálatra 65 fajta 
bort neveztek, 41 
fehérbort, 9 rosé 
bort, 15 vörösbort.  
A nevezők négy 
településről érkez- 
tek, Nagypall, 

Pécsvárad, Zengővárkony, Romonya. Az értékelés 
eredményeképp 14 aranyérem, 32 ezüstérem, és 19 bronzérem 
született. A borok kiváló minőségét, és a boros gazdák 
hozzáértését jelzi, hogy a versenyen nem volt okleveles, 
minősítés nélküli bor! A bírálóbizottság tagjai: Havrán István a 
bizottság elnöke, Walter Gyula, Ritlinger Károly. A 
legeredményesebb gazda Kreutz András lett. A bírálat legjobb 
fehérborát Kreutz János, a legjobb rosé borát Kreutz András, a 
legjobb vörösborát Wágner József nevezte. 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! 
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A rendezvényt támogatta a Nagypalli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat. 
A szódát a vacsorához Balla Zoltán biztosította. 
Köszönet a támogatóknak! 
 

Dobszai Krisztián      
                                                                         szervező 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Március hónap a készülődéssel telt el mivel ez évben a húsvéti 
ünnepek nagyon korai időpontra estek. Azonban az idő nem 
húsvétra emlékeztetett, hiszen igazi téli zord időjárással 
szembesülhettünk.  

 
 
A hagyomá- 
nyos kézmű-
ves foglalko- 
zást március 
24-én tartot- 
tuk. Talán a 
hideg idő is 
közrejátszott 
de nem 
voltak olyan 
sokan, mint 
máskor. 
 
 

A foglalkozáson részt vevőket az egyesület meleg teával, zsíros 
kenyér hagymával kínálgatta. A gyerekek tojásokat írtak, csuhé 
nyulakat, tojástartóból kakasokat valamint fatalpra filcből készült 
nyulakat készítettek. 
Egyesületünk márciusban több településen tartott kézműves 
foglalkozást. 

Bérces Attiláné 
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Nagypalli Nők Egyesülete 
 
 
Eltelt egy újabb hónap, és szerencsére mindig akad olyan 
esemény, amiről írni lehet. 
A mi csapatunkról rendszeres hír a névnapi sütiző 
összejövetelek. Most az Ildikók voltak soron, s mint mindig, 
most is jól sikerült az este. 
Hideg és havas szombat volt, amikor mi tavaszváró bálon 
mulattunk. Jó társaság, sütik, szendvicsek, jó hangulat, zene és 
tánc minden bál lényege. No meg a tombola. Volt bőven, jutott 
mindenkinek a nyereményekből. Egy kis kikapcsolódás a 
mindennapi hajtásban, egy kis vidámság a zord időben. Jó 
hangulatú felhőtlen szórakozásban volt része annak, aki eljött a 
bálba. 
Terveink továbbra is vannak.  
Április 20-án (szombat) 15

00
 órakor pitesütő versenyt rendezünk  

a Nagypalli Kultúrházban. 
 
 

Mindenkit 
szeretettel 
várunk, aki 
szeretné 

megmutatni, 
milyen finom pitét 

tud sütni. 
 
 

Békés, gondtalan napokat kívánok mindenkinek, köszönöm a 
figyelmüket. 
 

                                                                                                    
Keszler Éva  
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Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 
 

2013. március 11-én tartottuk a soron következő klub 
összejövetelünket ahol a névnaposokat köszöntöttük összesen 
19 fő. 
A klub esten megbeszéltük a szokásos egyszeri 
színházlátogatás időpontját, amely április 27-én este 7 órakor 
lesz és a János vitézt nézzük meg, a Pécsi Nemzeti 
Színházban. 
Egyesületünk, egy fa nyuszival ajándékozta meg az 
óvódásokat, amit az udvarban helyeztek el. 
A klub vezetősége meghívást kapott szomszédos Pécsváradi 
Nyugdíjas Körzeti Egyesület megalakulásának 20 éves 
ünnepségére. Mező Jánosné klubtagunk készített egy 
háromemeletes tortát, amit ajándékba vittünk egy cserép 
virággal.  
Szép ünnepség volt és jó volt az elmúlt évekre visszanézni, 
amihez a pécsváradiak egy kis kiadványt is készítettek.  

Bérces Boldizsárné  
 
 

Mozgókönyvtár 
 

 

Az elmúlt egy hónapban látványos változás történt a könyvtár 
épületében. 
A működtető Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat a 
LEADER pályázaton nyert forrás felhasználásával újította fel az 
épületet. A felújításban a fürdőszoba lebontása és a raktárnak 
használt helység teljes átalakítása történt meg, ahová a mosdó 
került. 
Köszönjük a támogatásokat! 
 
A könyvtárban ezentúl a kicsiknek és nagyoknak Kézműves 
foglalkozások is lesznek, ami eddig nem valósulhatott meg a 
helyhiány miatt. 
A kézműves foglalkozásokról bővebben olvashatnak a 
következő számunkban. 
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 Várok minden olvasni vágyót a már megújult könyvtárba!                                                                                                               
                                                                                                                    

Nyitás: április 04. csütörtök 15. óra 
 

Szávics Edina - könyvtáros 
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HIRDETMÉNY 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy 
2013. április 19.-én pénteken 

 

LOMTALANÍTÁS 
 

A hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni. 
 
 

Az akció során nem helyezhetőek ki: 

 Építési törmelék 

 Állati tetemek 

 Veszélyes hulladék 

 Elektronikai hulladék 
 

 

 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. április 10.-én szerdán 
17-18 óra között 

 

EB OLTÁS  
 

Helyszín: focipálya 
Az eb oltás díja: 3 500.-Ft, féregtelenítés 10 kilónként 100.-Ft 

Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy csak azok az ebek 
kerülnek beoltásra, melyek már kutyachippel vannak ellátva. 

A chipezés díja: 4000.-Ft/eb 
 

 

 

 

 
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/

