
HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET

Alakulás, előzmények:

Az  egyesület   tagjainak  megalakulás  előtt  közös  céljuk  volt  ,  hogy  olyan  közösséget 
hozzanak létre 
mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi munka kultúra terjesztését teszi lehetővé.
Ennek a célnak a megvalósítására 2009.április 25.-én megalakították a Makói Hagymavirág 
Foltvarró Egyesületet.
Az Egyesület célja Makón, Csongrád megyében és azon túl kézműves kultúra terjesztése, 
melynek keretében kiállítás szervezés, rendezés, kézimunka foglalkozás tartása oktatással 
egybekötve.  Továbbá  a  kézművesség  terjesztése  tanfolyamok  tartásával,  találkozók 
szervezésével  és  lebonyolításával,  kézműves  tárgyak  alkotásával,  kézművestáborok 
szervezésével. 
Célunk között szerepel hagyományteremtés és a kézműves piac védelme.
Ennek alapján az Egyesületet a Csongrád Megyei Bíróság  2009 június 08.-án
Pk. 60.078/2009/2.szám  kelt végzésében  2609. szám alatt nyilvántartásba vette, melyben
Cél szerinti besorolása:  Kulturális tevékenység 
Az egyesület ezen időponttól folyamatosan működik.

Képviselet:

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök
                                          (sz:Szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária)
                                          6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult.

Egyesület székhelye:

6900 Makó, Móricz Zs. u. 20.



Tagságokra, tagdíjra, pártoló tagságra vonatkozó feltételeket az egyesület alapszabálya 
tartalmazza.

A pártoló  tagok évente  5000,-  Ft  tagdíjjal  járulnak hozzá  az  egyesület  működéséhez   , 
melyet 2 részletben az egyesület pénztárába készpénzben fizetnek be.

2012 évi befizetések név szerint:

Malatinszky Georgina                                               5.000,-
Siposné Szappanos Éva                                             5.000,-
Orkonyi Károlyné                                                      5.000,-
Tóth Ferencné                                                            5.000,-
Iván Józsefné                                                              5.000,-
Lukácsné Kovács Piroska                                           5.000,-
Némethné Koczka Edit                                               5.000,- 
Lakatos Tóth Pálné                                                     5.000,-
Klembáczki Ferencné                                                 5.000,-
Tamás Mária                                                               5.000,-
Kovácsné Serfőző Éva                                               5.000,- 
Szekeres Ferencné                                                      1.250,-
Kériné Joó Sára                                                           5.000,-

Összesen:                                                                   61.250,-

Tagdíj bevételünk az egyesület működési költségeinek fedezésére került felhasználásra.

Az egyesület bankszámláját a K§H Bank Zrt. Makói Fiókjánál vezeti.
Számla szám: 10402829-50515457-49531008

Egyesület adószáma:      19561132-1-06 



2012. évi cél szerinti tevékenységünk megvalósítása keretében folytatott munkáink

I.

1.)    Korábbi  évekhez  hasonlóan az  idén  is  több alkalommal  és  helyszínen tartottunk 
kézműves  foglalkozást.  A  foglakozások  alkalmával  a  részvevők  megismerkednek 
egyesületünk  tevékenységével  annak  fontosságával.  Fő  célunk  a  hagyomány  megőrzés 
mellett egyben a közösség építés is  aminek a mai világban igen jelentős szerepe lenne ,- 
hogy ne csak érdek közösségek jöjjenek létre-  hanem olyan emberi kapcsolatok, barátságok 
szövődjenek  ahol  az  emberi  értéket  kerülnek  előtérbe.  S  egyben  közösségünk 
kikapcsolódást is nyújt a foglalkozásainkra, rendezvényeinkre ellátogatok részére.
A  foglalkozások  keretében  különböző  varrási  technikák  és  folyamatok  bemutatását, 
beatanitását 
azok  elsajátítását  végeztük  a  résztvevő  személyek  részére.  Ezen  foglalkozások 
megtartásához a szükséges anyagok fedezetére pénzbeni hozzájárulást kaptunk melyet teljes 
egészében  az adott helyen lévő munkák fedezetére  fordítottunk.  Tagjaink nagy szeretettel 
készítenek  különböző  technikákkal  tárgyakat  melyek  valamilyen  módon  a  kézműves 
hagyományok ápolásához kapcsolódnak. Ezek egyike a foltvarrás melynek eredményeként 
textíliából készülnek, ünnepi alkalmakra, hétköznapokra   díszek tárgyak terítők vagy akár 
személyes  használati  tárgyak.  De  megtanítjuk  őket  érdeklődésüknek  megfelelően  akár 
alapvető illetve gyakorlottabb varrókat különböző gépi varrástechnikát elsajátítására is.
A  jelenlévő  személyeknek  bemutattuk  az  egyesület  tagjai  által  elkészített  kézműves 
termékeket melyek különböző eseményekre, alkalmakra készültek és azokat a meglévő 
egyesületi  tagok  által  készített munkadarabokat  amelyeket  saját  magunknak  van 
kiállításokra készítettünk.  

Foglalkozások helyszíne                   időpontja                                hozzájárulás mértéke 

Kiszombor                                           03 és 06  hó                              20.000,- Ft

Földeák                                                10  hó                                                 -



                                                                  II.

2.) Tevékenységünk során több helyszínen  -egy két személy részvételével tagjain közül 
- tartottunk szakmai napot. 
Ennek  keretében  az  az  adott  környezetben  megjelenteknek   kézműves  termékeink 
bemutatásával egybekötött előadást tartottak egyesületünk tagjai. Ennek keretében nem csak 
a  hagyományok  múltjának  megismertetése  volt  a  cél  hanem  ezen  termékek 
megvalósításának  elkészítésének  bemutatása  is  megtörtént  ezeken  a  napokon.  Így  a 
jelenlévők betekintést nyerhettek az általunk végzett  műhelymunka rejtelmeibe vele járó 
nehézségeibe és természetesen munka eredményeként létrejött végtermékkel amire minden 
tagunk nagyon büszke és örömmel terjeszti adja tovább ezen tudását bármely érdeklődőnek.
Ami  tagjaink  számára  nagy  örömet  jelent,  hogy  egyre  többször  keresnek  meg 
Önkormányzatok, más szervezetek, csoportok ilyen napok és felkérik egyesületünket egy-
egy ilyen nap megtartására. Természetesen  egy-egy ilyen napon műhelymunkánk minden 
részletét  nem tudjuk  megtanítani  és  bemutatni  a  résztvevőknek  de  megpróbálunk  minél 
többet átadni nekik ezen tudásunkból. Így egy egy helyszínen a felkérésnek megfelelően 
egy-egy  munkafolyamat  elsajátítást  próbáljuk  megmutatni  és  lehetővé  tenni.  Melynek  a 
helyszínét a számunkra ingyenesen biztosítják. Minden ilyen felkérésnek  nagy örömmel 
teszünk eleget.

Ilyen helyszínek voltak:

I./   május  hóban Algyőn ahol  Némethné Koczka Edit  és  Lakatos  Tóth  Pálné tagjainkat 
szabad gépi tűzést tanultak. 
Szintén ebben a hónapban részt vettünk Kecskeméten egy   régiós találkozón ahol ugyan 
ezzel a gépelési technikákkal ismerkedtek meg egyesületünk tagjai és további tapasztalat 
cserére volt lehetőségünk.

II./  Június hónapban  Mezőkovácsházán vettünk részt  szakmai napon ahol
Egyesületünktől Némethné Koczka Edit és több tagunk  volt jelen. A részvevők különböző 
varrástechnikákkal ismertek meg.

III./ Július hónapban Mezőkövesden voltunk a korábbiakhoz hasonló szakmai tanfolyamon. 



                                                                    III.

3.) Civil életünk egyik legszebb része ahol saját kezünk munkáit megmutathatjuk egy 
kiállítás,   vásár vagy a kettőt egybe kötve  egy-egy helyszínen. Olyankor érezzük legjobban
munkánk értelmét amikor az ide látogatok dicsérő szavai és érdeklődése oly sok elismerést 
hoz számunkra.
2012-ben ilyenek helyszínei voltak:

- Márciusban  a makói Korona étteremben a Maros-vidéki Baráti  Társaság meghívására 
húsvéti vásár ahol saját termékeink kerültek kiállításra. 
-Júniusban a Földeáki Falunapon vettünk részt saját készítésű termékeinkkel.
-Augusztusban a Bogárzói búcsúban voltunk jelen.
-Szeptemberben Csanádpalotán a Művelődési Házban kiállításon mutattuk be  termékeinket.
-Októberben     Mártélyon  a   kerítés tárlaton mutattuk be termékeinket.
-Decemberben a Makói hagymaházban  kiállítás és vásár keretében termékeink kiállításra 
kerültek.
  
      

Céljaink:

1.) Az egyesület varrógép és oktatási célra használható eszközállományának bővítése, 
melyre  pályázatot  nyújtottunk  be.  Ennek   pozitív  eredményeként   varrógépek  és 
szemléltető eszközök kerülnek beszerzésre 2013-ban.

2.) Szakmai  tudásunkat  szeretnénk  minél  szélesebb  körbe  terjesztetni  lehetővé  tenni 
érdeklődök számára, hogy kisebb csoportokban részt  vegyenek foglalkozásainkon, 
megtanulják ezen hagyomány ápolását, ezzel is segítenénk és továbbterjesztenénk a 
foltvarrás rejtelmeinek és szépségeinek megismerését. Ami fő célunk is , hogy ezen 
örökséget megőrizzük és terjesszük. 

3.) Munkálkodunk azon, hogy pályázatokon való részvétellel és adományok gyűjtésével
csoportos  foglalkozásokat  esetleges  kirándulásokat  szervezzünk  ahol  ezen 
hagyomány    még  mélyebb   megismerésére  tehetünk  szert  amivel  ismerteinket 
bővíthetjük.

Tájékoztató adatok:
 

– Egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat
– A képviselő díjazásban nem részesül
– Képviselő , Tag költségtérítésben nem részesül


