
Rövidesen el is kezdõdtek a foglalko-
zások, a kétszer egyhetes tanfolya-
mon meglepõen sokan vettek
részt, így annak sikerén felbuz-
dulva 2001. március 28-án  a
kis faluban megalakult a Régi
Mesterségeket Felelevenítõ
Egyesület. Alapvetõ céljuk az
volt, hogy a környék falvainak
régi, már-már elfeledett mester-
ségeit felelevenítsék, a hagyomá-
nyokat ápolják. Rendezvényeket, kiállítá-
sokat szerveztek, így történt, hogy 2007-
ben jelentkeztek az Országos Népmûvé-
szeti Egyesületek Szövetségébe, ahova
rögtön fel is vették õket. Azóta minden év
augusztusában részt vesznek a háromna-
pos Országos Kézmûves Vásáron, melyet a
Budai várban rendeznek, de ott voltak
2010-ben az EKF számos rendezvényén is. 

Az egyesület tagjai között van ko-
sárfonó, székkötõ, csuhékészítõ,
szövõ, gyertyaöntõ, méhész, tojás-
író. Egyik tojásírójuk a népi ipar-
mûvész címmel is büszkélkedhet.
A tavalyi évben huszonegy tagjuk
volt, ez idén hat fõvel, köztük egy
zengõvárkonyi fazekassal bõvült. A
nagypalli tagok mellett számos vidéki
kézmûves adja az egyesület gerincét.
Mottójuk: „Természetes anyagokkal –
vissza a természethez”.

Ez azért is igaz, mert csak a termé-
szetben fellelhetõ alapanyagokkal dol-
goznak. Ilyen a csuhé (kukoricalevél),
melyet szárítanak, majd fel-
használáskor újra be-
nedvesítenek, hogy
könnyebb legyen vele
a munka. A gyékény-

nek a víz alatti szárát takarítják be au-
gusztusban, de csakis azt, ame-

lyik nem nevel buzogányt (nõi
gyékénynek is hívják). A
tojást egyes helyeken pat-
kolják, festik, rajzolják,
karcolják, Nagypallon pe-
dig írják. Ez a mûvelet a

következõképpen zajlik:
egy forró réztût viaszba már-

tanak, majd a megolvadt anyag-
gal megírják, megmintázzák a tojásokat. 

Minden év júliusában csuhétábort szer-
veznek, ahová gyerekek és felnõttek egy-
aránt nagy létszámmal jelentkeznek, sõt
évrõ évre visszatérõ táborozóik is vannak.
Nagypallon fontosnak tartják a gyerekek

bevonását az egyesületi életbe, megta-
nítani és megszerettetni velük

a régi mesterségeket, ha-
gyományokat. Éppen
ezért nekik minden
évben 50%-os ked-
vezményt adnak a tá-

borozás költségeibõl.
Mivel a tábor nem bent-

lakásos, a távolabbról ér-
kezõket a helyi falusi ven-
dégházakban szállásolják el.

dén ünnepli megalakulásának
10. évfordulóját a nagypalli Régi
Mesterségeket Felelevenítõ Egye-
sület. Története 2000-ben kezdõ-
dött, amikor is Pécsváradon
munkanélkülieknek hirdettek
csuhéfoglalkozást, de helyet
nemigen tudtak biztosítani a
szépszámú jelentkezõnek. Ekkor
ajánlották fel a nagypalliak,
hogy õk megszervezik és helyet
is biztosítanak a lelkes lányokból
és asszonyokból álló csoportnak. 
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A falumúzeum szom-
szédságában található
csuhékiállítás kis alapte-
rülete ellenére igen jól
mutatja, hogy az emberi
fantáziának, kreativitás-
nak semmi sem szabhat
határokat. A több száz öt-
letes használati és dísz-
tárgy között több is az egy-
kori paraszti munkát és
népszokásokat ábrázolja,
de találunk itt ékszereket,
díszeket, kisebb-nagyobb
kosarakat, táskákat is.
Csuhéból még a mûvirág
sem tûnik olyan mûnek,
és ha elhasznált régi szé-
künket szeretnénk újjá-
varázsoltatni, jó szívvel
ajánlhatom a nagypalli
csuhékészítõket. Szorgos
kezük munkájában senki
nem csalatkozhat.
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