






























































2018 évi szakmai beszámoló 

 

Egyesületünk 2018-ban 28 rendezvényt szervezett, illetve vett részt rendezvényeken 

közreműködőként, amelynek közvetlen és közvetett célközönsége 120.000 főben számolható. A 

rendezvények közül  hat fesztivál keretében zajlott le.  

Egyesületünk tagjainak két alkalommal szerveztünk közösségépítő, kapcsolaterősítő találkozót, ennek 

résztvevője  volt  150 fő.   

Egyesületi tagok által tartott előadás sorozatot szerveztünk egymás és egymás szakmájának jobb 

megismerésének érdekében. Felkérésre részt vettünk a belgrádi Néprajzi Múzeumban rendezett 

sárközi és koszovói hímzéseket bemutató kiállítás előkészítésében, kísérő rendezvényként bemutattuk 

a ma élő sárközi hímzők munkáit. 

Előkészítettük és lebonyolítottuk a KÉZ-MŰ-REMEK kiállítás regionális anyagának begyűjtését, 

zsűrizési, listázási, dokumentációs, csomagolási és szállítási munkáit, valamint részt vettünk a Tolna 

megyei anyag Műcsarnok-beli rendezési munkálataiban. A 2017. évi gyermek- és ifjúsági népi 

kézműves pályázat alkotásainak regionális szervezési és visszaszállítási munkálatait is elvégeztük. 

Kiállítást rendeztünk Belgrádban, a Néprajzi Múzeumban, ahol a ma élő sárközi hímzők alkotásait 

mutattuk be. Augusztusban Gyöngyösön Sárköz kiállítást rendeztünk egy nemzetközi fesztivál keretei 

között. Szekszárdon szeptemberben a KÉZ-MŰ-REMEK országos népi kézművességet bemutató 

kiállítás Tolna megyei alkotóinak munkáiból a Szekszárdi Szüreti Fesztiválhoz kapcsolódóan rendeztünk 

kiállítást a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Az érdeklődők száma több mint 5.000 fő 

volt. 

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet közös szervezésében 

megvalósított kulturális közfoglalkoztatottakat érintő népi kézműves képzés lebonyolítását folytatta 

egyesületünk Tolna  megyében összesen négy helyszínen. 

Fesztiválokhoz, falunapokhoz, civil rendezvényekhez kapcsolódóan vettünk részt kézműves vásárokon, 

bemutatókon (10 alkalom 85.500 fő), játszóházakat kézműves foglalkozásokat 15 alkalommal, 

alkalmanként 5-10 kézműves bevonásával tartottunk 15.000 főnek.  

Egyesületi tagoknak, kívülállóknak naponta átlagban 3-4 alkalommal szolgáltunk információval, 

útbaigazítással, ami összességében 1500 alkalmat jelent. 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység: a népművészet, ezen belül kiemelten 

a tárgyformáló népművészet és népi kézművesség hagyományainak gyűjtése, ápolása és 

továbbéltetése, a mai kornak megfelelő népi iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása. 

A népi kézművesség érdekvédelme, népi kézműves alkotások létrejöttének segítése.  

  



Kulturális örökség megóvása 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat megnevezése:  

Szellemi kulturális örökség feltárása, védelme, Sárköz népművészete 

Jogszabályi hely: 1997. évi CXL. törvény, (és a módosítását tartalmazó 2012. évi CLII. törvény) a 

Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 61/B § (3) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Sárköz lakossága, civil szervezetei, hagyományőrző együttesei, 

tárgyalkotó népi kézművesei 

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 15.000 fő 

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2012-ben Sárköz népművészete, a szövés, hímzés, 

gyöngyfűzés, viselet felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, a folyamatos munka 

jellemzi e tevékenységünket.  A jegyzékre kerülés garancia és követelmény is a meglévő hagyományok, 

értékek megőrzésének, bemutatásának, továbbadásának minél szélesebb körben. E tevékenységünk 

eredményeként egyesületünk rendszeresen részt vesz a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága által 

pünkösdkor szervezett Szellemi Kulturális Örökség a szentendrei Skanzenben megrendezett 

Nemzetközi Örökség Fesztivál rendezvényeinek sorában, a Kulturális Örökség Napokon 

szeptemberben Szegeden, októberben pedig a kulturális örökségek továbbéltetése témájában 

megtartott konferencián Budapesten a Bálnában.  

Nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat megnevezése: 

Szakmai Műhelynapok és egyesületi előadás sorozat 

Jogszabályi hely:  2001. évi CI. Törvény  1.par. és  3.par.(2) bek. (és a módosítását tartalmazó 2012. évi 

CCXV.) a felnőttképzésről 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: felnőtt gyöngyfűzők,  viselet készítők, szövők és hímzők az 

ország teljes területéről, valamint egyesületi alkotók, és az alkotások iránt érdeklődők. 

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 155 fő 

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:   

2016. évben a sárközi települések önkormányzatai megbízást adtak az egyesületnek, hogy 

együttműködési megállapodás keretében képviselje Sárköz népművészetét, a szellemi kulturális 

örökség nemzeti jegyzékére felkerült örökség elemek megóvását, bemutatását, tovább éltetését. Az 

egyesület tagjai közül 35 alkotó képviseli a sárközi népművészet egyes elemeit, köztük a népi ékszer 

készítés, a szövés, a hímzés és a viseletkészítés szakágakban, a tájegység néprajzi értékeit is bemutatja. 

A továbblépés lehetőségeit kutatva szervezte meg a szakmai műhelynapokat az egyesület.  

Egymás és egymás szakterületének jobb megismerése volt a célja a belső nagy sikerű előadás-

sorozatnak. 



A Nemzeti Művelődési Intézet felkérésére folytattuk a kulturális közfoglalkoztatottak népi 

kézművesség iránti érzékenyítése érdekében kézműves oktatásainkat. 

Novemberben megkezdtük a Csoóri Sándor Alaptól elnyert pályázati programunkat. Népi kézműves 

szakköröket indítottunk négy helyszínen szövés, rojtkötés, bőrművesség és gyöngyfűzés témájában. 

 

Kiállítások 

Jogszabályi hely: 1997. évi CXL. törvény, (és a módosítását tartalmazó 2012. évi CLII. törvény) a 

Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Kézműves alkotók és a népi kézművesség iránti érdeklődő 

lakosság határokon belül és kívül 

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 8.000 fő 

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:   

Az országos KÉZ-MŰ-REMEK meghívásos kiállítás regionális anyagának begyűjtési, adminisztrációs, 

zsűrizési, csomagolási, szállítási, rendezési munkáit végeztük az év elején. Áprilisban részt vettünk e 

kiállítás megnyitóján Budapesten, a Műcsarnokban.  

Májusban sárközi hímzésekből rendeztünk kiállítást a belgrádi Néprajzi Múzeumban.  

Augusztusban a Nemzetközi Gyöngy Fesztiválon Sárköz kiállítást rendeztünk Gyöngyösön, ahol Őcsény 

község hagyományőrzői közreműködtek a megnyitón és a felvonuláson. 

Szeptemberben a KÉZ-MŰ-REMEK kiállítás Tolna megyei alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás 

Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta termében, kapcsolódva a Szekszárdi Szüreti 

Fesztivál programjaihoz. 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység: a népművészet, ezen belül kiemelten 

a tárgyformáló népművészet és népi kézművesség hagyományainak gyűjtése, ápolása és 

továbbéltetése, a mai kornak megfelelő népi iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása. 

A népi kézművesség érdekvédelme, népi kézműves alkotások létrejöttének segítése.  

 

Konferenciák 

Jogszabályi hely: 1997. évi CXL. törvény, (és a módosítását tartalmazó 2012. évi CLII. törvény) a 

Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Kézműves alkotók és a népi kézművesség iránti érdeklődő 

lakosság határokon belül és kívül. 

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 100 fő 

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:   



Országos és regionális konferenciákon vettünk részt Budapesten, Békéscsabán. 

 

Bemutatók 

Jogszabályi hely: 1997. évi CXL. törvény, (és a módosítását tartalmazó 2012. évi CLII. törvény) a 

Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Kézműves alkotók és a népi kézművesség iránti érdeklődő 

lakosság határokon belül és kívül 

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 38.000 fő 

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:   

Viselet- és mesterség bemutatót rendeztünk  Szentendrén a Szellemi Kulturális Örökség Fesztiválon, a 

Kulturális Örökség Napokon Szegeden, Örökség konferencián Budapesten, a Bálnában, Szekszárdon a 

Szüreti Fesztiválon, Budapesten a Mesterségek Ünnepén. 

 

Kézműves bemutatók, foglalkozások  

Jogszabályi hely: 1997. évi CXL. törvény, (és a módosítását tartalmazó 2012. évi CLII. törvény) a 

Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  népi kézművesség iránti érdeklődő felnőtt és ifjúsági 

korosztályú  lakosság  

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 68.000 fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:   

Egyesültetünk tagjai helyi, megyei, regionális, országos és nemzetközi rendezvényeken (falunapok, 

városi rendezvények, fesztiválok) mutatták be kézműves hagyományainkat. 

 

Részvétel mások által szervezett eseményeken, továbbképzéseken, konferenciákon 

Jogszabályi hely: 1997. évi CXL. törvény, (és a módosítását tartalmazó 2012. évi CLII. törvény) a 

Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Kézműves alkotók  

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 500 fő 

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

 Tagjaink rendszeresen részt vesznek szakmai pályázatokon, konferenciákon, továbbképzéseken. Ezek 

az események nagyban hozzájárulnak a népi kézművességgel foglalkozó tagjaink szakmai fejlődéséhez, 



valamint a kézművesség egészének problémáival való megismerkedéshez. A probléma felvetések 

eredményeként tagjaink közül többen részt vettek a népi kézművesség stratégiájának elkészítésében. 

 

Népi iparművészeti zsűrizés 

Jogszabályi hely: 1997. évi CXL. törvény, (és a módosítását tartalmazó 2012. évi CLII. törvény) a 

Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Kézműves alkotók, egyesületi tagok és kívülállók 

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 35 fő 

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei  

Egyesületünk kihelyezett, egy nap alatt lezajló zsűrivel kívánja alkotói szakmai munkáját segíteni. 

2018 november 11-én zajlott le Szekszárdon a zsűrizés, 88 alkotást bíráltattak el egyesületi tagok, 

kívülállók, és határon túli magyar kézművesek is.  A beadott  alkotásokból 19 nem kapott 

zsűriszámot, elutasításra került.  

Ajándéktárgy kategóriát  5,  Míves Termék kategóriát 35 (hagyományos 27, modern 8), míg Mester 

Remek kategóriát 29 alkotás (hagyományos 19, modern 10) kapott. 

A szakemberekből álló zsűri útmutatásai, kritikai, de segítő szándékú megjegyzései a színvonalas népi 

kézműves tárgyak elkészültét segítik.  

 

Alkotó közösségek támogatása 

Jogszabályi hely: 1997. évi CXL. törvény, (és a módosítását tartalmazó 2012. évi CLII. törvény) a 

Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Kézműves alkotók, egyesületi tagok és kívülállók 

Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 260 fő 

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  Egyesületünk fontosnak tartja a népi kézművességgel 

foglalkozó alkotó közösségek szakmai támogatását. Tagjaink által vezetett szakkörökben színvonalas 

alkotások megszületését segíti szakmai tanácsadással, oktatással, megmutatkozási lehetőségek 

biztosításával, piacra jutás lehetőségének információjával. A dombóvári, kaposszekcsői, bátai, decsi, 

őcsényi, majosi, teveli, nagydorogi szövő-, hímző-, kézműves szakkörök munkáit segítettük közvetlen 

vagy közvetett módon, vetített képes előadásokkal, tervezési gyakorlatokkal. Ezek az alkalmak is 

lehetőséget adnak a szakmai fejlődésre, információhoz jutásra. 

Sikeres Csoóri-pályázatunknak, valamint a Hagyományok Háza hálózati munkájába való 

bekapcsolódásnak köszönhetően összesen 8 helyszínen tudtunk a népi kézműves szakmák 

visszatanítására szakköröket indítani. Szövés Györkönyben, bőrművesség Simontornyán, rojtkötés 

Pörbölyön, gyöngyfűzés Sárpilisen és Alsónyéken, hímzés Szekszárdon, tutyikötés Mözsön indult. 



 

Szervezeti élet 

- Egyesületünk egy közgyűlést, négy vezetőségi ülést és egy családi napot szervezett. 

- Egyesületünk munkájának bemutatására, az eseményekről való tájékoztatás, dokumentálás  

céljából honlapot működtetünk . A honlap naprakész frissítését egyesületi tag végzi önkéntes 

munkában. 

- Érdekképviseleti munkánk kiterjed a tagok tájékoztatására a működéshez, adózáshoz, 

foglalkoztatáshoz szükséges információk beszerezésére és továbbítására. 

- Szakmai tanulmányutak, kirándulások tervezése szerepelt a 2018. év szakmai munkatervében, 

ez a KÉZ-MŰ-REMEK kiállítás budapesti megnyitójára való utazásban realizálódott. 

- Kiállításainkat, konferenciáinkat meghívók, plakátok nyomtatásával, postázásával, 

honlapunkon és facebook oldalunkon  tesszük közzé. 

- Egyesületünk tagjai saját településük értéktári munkájából tevékenyen kiveszik  részüket. 

Kapcsolati tőke 

Egyesületünk tagja a 

- Népművészeti Egyesületek Szövetségének (egyesületünk elnöke alelnöke a NESZ-nek) 

- a Magyarországi Tájházak Szövetségének 

- a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének (egyesületünk ügyvezetője a felügyelő 

bizottsági tagja) 

Szakmai kapcsolatot tartunk fenn a 

- Hagyományok Házával 

- a NESZ tagszervezeteivel 

- a Babits Mihály Kulturális Központtal 

- a Bartina Közhasznú Néptánc Egyesülettel 

- a sárközi falvak (Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Báta, Pörböly) önkormányzataival és 

hagyományőrző csoportjaival 

- a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságával 

- a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő örökségelemekkel 

- a Tolna Megyei Értéktár bizottsággal 

- Sióagárd önkormányzatával és hagyományőrző csoportjával 

 

Díjak, elismerések  

Sáfrány Mária   népi iparművész 

Decsi-Kiss Mária  a Népművészet Mestere 

elismerést kapott. 


