
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület programajánlója 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 1990-ben alakult. Célkitűzése a népi kézműves 
hagyományok gyűjtése, ápolása, továbbéltetése. Az elmúlt 30 év országos szinten is meghatározó és 
elismert szervezetté vált. Tagsága 33 főről 420 főre növekedett.  

A három évtized alatt szervezetünk tevékenysége kiszélesedett, székhelyünk Békéscsabán található, 
eseményeink jelentős részét Békés megyében valósítjuk meg. 

Szolgáltatásaink, programjaink egyrészt Békéscsabán, a Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi 
Térben valósulnak meg, másrészt - a megrendelők igényei alapján - kihelyezett helyszíneken.  

Egyidejűleg több szolgáltatás megrendelése esetén az alábbiakban megjelölt áraktól eltérően, 
előzetes egyeztetéssel, egyedi árképzést alkalmazunk. 

 

„TÉGLA” NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI TÉRBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

PROGRAM NEVE: Interaktív kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak 

PROGRAMSZERVEZŐ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

CÉLCSOPORT: családok, hagyományok iránt érdeklődők, turisták, gyermek és felnőtt csoportok 

PROGRAM LEÍRÁS:  

A játszóházi foglalkozásainkban természetes anyagokból, a gyermekekkel és felnőttekkel közösen 
játékokat, kisebb használati- és ajándéktárgyakat készítünk. Az alkalmazott technikák nehézsége 
illeszkedik a résztvevők életkorához. 

Az alábbi foglalkozások választhatók és tetszés szerint csoportosíthatók: 

- textil alapanyagok felhasználásával (fonalmunkák, fonás, körmönfonás, szövés, madzagszövés, 
hímzés, varrás): viselet-kiegészítő, kisebb lakástextil, ékszer, rongybaba, textiljáték készítése, 

- gyöngy, drót, réz felhasználásával: ékszer, ajándéktárgy, rézveret készítése, 
- nemez felhasználásával: baba, labda, állatfigurák, ékszer, tarsoly készítése, 
- agyag felhasználásával: marokedény, spirális edény, plakett, medál, kitűző, cserépsíp 

készítése, 
- fa felhasználásával: fajáték, hangkeltő eszköz, bútorfestéssel díszített ajándéktárgy készítése, 
- szálasanyagok felhasználásával: csuhébabák és állatfigurák, csuhékosárka, szalmakoszorú, 

szalmababa, szalmacsillag, gyékénybaba, gyékénykosárka, gyékénylovacska készítése, 
- bőr felhasználásával: ékszerek, kulcstartók készítése, 
- egyéb: gyertyamártás, tojásfestés, tojáskarcolás, adventi koszorú, mézeskalács, 

terménybábok, növényi hangszerek és sárkány készítése.  

A foglalkozás egyének és csoportok számára is igénybe vehető. 

IRÁNYÁR: 

5-10 fő esetén: 25.000 Ft 
11-20 fő esetén: 30.000 Ft 

GYAKORISÁG: igény szerint, H-P 8.00-16.00 óra között, ennél későbbi időpontban, illetve hétvégén 
külön egyeztetés alapján. 

IDŐTARTAM: 2 óra  

HELYSZÍN: „Tégla” Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.) 

ESZKÖZSZÜKSÉGLET: a szükséges eszközöket és felhasználásra kerülő anyagokat az egyesület biztosítja. 

KÖZREMŰKÖDŐK: népi Játszóházi foglalkozás vezetők, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai 

 



EGYÉB TUDNIVALÓK: 

A szolgáltatás létszámkorlátja foglalkozásonként 20 fő, ennél nagyobb létszámú csoportoknál több 
foglalkozás egyidejű igénylése javasolt.  

Arra is van lehetőség, hogy az interaktív kézműves foglalkozás mellett mesterségbemutató és/vagy 
kreatív játszótér szolgáltatásunkból is válasszanak, míg kialakul egy színes, változatos program, ahol 
kicsik és nagyok értékesen töltik el az időt és jól érzik magukat.  

A program előzetes regisztrációhoz kötött, a tervezett időpontot megelőzően minimum egy héttel az 
info@bmne.hu e-mail címen, vagy a +36 30 163 9671 telefonszámon. 
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PROGRAM NEVE: Mesterségbemutató 

PROGRAMSZERVEZŐ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

CÉLCSOPORT: családok, hagyományok iránt érdeklődők, turisták, gyermek és felnőtt csoportok 

PROGRAM LEÍRÁS:  

Érdekes látnivaló egy rég elfeledett mesterség munka közben szemlélhető fortélyainak bemutatása, 
melyet egy kis kiállítással egészítünk ki, hogy bemutassuk, milyen szépségeket és értékeket képes 
létrehozni az, aki otthonossá válik egy-egy mesterségben. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
tagjai valamennyien magas fokon művelik azt a mesterséget, melynek bemutatására vállalkoznak. 

Választható mesterségbemutatók: gyapjúszövés, vászonszövés, hímzés, viseletkészítés, csipkekészítés, 
népi ékszerkészítés, nemezelés, fazekasság, faművesség, szálasanyagok (vessző, gyékény, szalma, 
csuhé) megmunkálása, bőrművesség, honfoglaláskori tarsolylemez készítés, tojásdíszítés, 
mézeskalács-készítés. 

Egyének és csoportok számára is igénybe vehető. 

IRÁNYÁR:  

25.000 Ft/mesterség 

GYAKORISÁG: igény szerint, H-P 8.00-16.00 óra között, ennél későbbi időpontban, illetve hétvégén 
külön egyeztetés alapján. 

IDŐTARTAM: 2 óra 

HELYSZÍN: „Tégla” Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.) 

ESZKÖZSZÜKSÉGLET: a mesterségbemutatókhoz szükséges eszközöket és anyagokat az egyesület 
biztosítja. 

KÖZREMŰKÖDŐK: a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai. 

EGYÉB TUDNIVALÓK: 

A mesterségbemutató interaktív. A manuális bemutatás mellett a mester érdekességeket mesél a 
választott mesterségről, annak történetéről, a készíthető tárgyakról.  

 Arra is van lehetőség, hogy a bemutatók mellett interaktív kézműves foglalkozás és/vagy kreatív 
játszótér szolgáltatásunkból is válasszanak, míg kialakul egy színes, változatos program, ahol kicsik is 
nagyok is értékesen töltik el az időt és jól érzik magukat.  

A program előzetes regisztrációhoz kötött, a tervezett időpontot megelőzően minimum egy héttel az 
info@bmne.hu e-mail címen, vagy a +36 30 163 9671 telefonszámon. 

 

 



PROGRAM NEVE: Régimódi játszótér 

PROGRAMSZERVEZŐ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

CÉLCSOPORT: gyermekes családok, hagyományok iránt érdeklődők, turisták, gyermekcsoportok 

PROGRAM LEÍRÁS:  

Mind a gyerekek, mind a felnőttek részére kiváló elfoglaltságot kínál a népi kreatív játszótér, ahol a 
tevékenységekbe jóízűen belefeledkezve ismerkedhetnek meg a kicsik és nagyok eleink játékaival. A 
játékok természetes anyagokból készültek, egyszerűen kezelhetők, az animátorok bemutatják és 
segítik használatukat. 

A játszótér elemei - a teljesség igény nélkül - a fateknő a kifogni való halacskákkal, a kukoricamorzsoló, 
a gólyaláb, a gyerekek próbára tehetik emlékezőképességünket a memóriajátékkal, s akár az 
együttműködési készségünket is a csoszogi segítségével. Építhetnek csutkavárat, moshatnak a 
teknőben, s kiteregethetik a frissen mosott keszkenőket. Ügyességük fokmérője a diótörő, erejüket 
pedig a babzsákos súlyemelővel tesztelhetik. 

Nagyobb létszámú csoport esetén ajánljuk a fából készült, külön szolgáltatásként igényelhető, 
fűzfakosaras, kézzel hajtható körhintánkat is. 

IRÁNYÁR Bérleti díj: 30.000 Ft 

GYAKORISÁG: igény szerint, H-P 8.00-16.00 óra között, ennél későbbi időpontban, illetve hétvégén 
külön egyeztetés alapján. 

IDŐTARTAM: 2 óra 

HELYSZÍN: „Tégla” Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.), jó idő 
esetén szabadtéren, rossz idő esetén teremben. 

ESZKÖZSZÜKSÉGLET: a játszótérhez szükséges eszközöket az egyesület biztosítja 

KÖZREMŰKÖDŐK: a csoport létszámától függő létszámban animátorok, a Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület tagjai. 

EGYÉB TUDNIVALÓK: 

Arra is van lehetőség, hogy a játszótér mellett interaktív kézműves foglalkozás és/vagy 
mesterségbemutató szolgáltatásunkból is válasszanak, míg kialakul egy színes, változatos program, 
ahol kicsik is nagyok is értékesen töltik el az időt és jól érzik magukat.  

A program előzetes regisztrációhoz kötött, a tervezett időpontot megelőzően minimum egy héttel az 
info@bmne.hu e-mail címen, vagy a +36 30 163 9671 telefonszámon. 

 

  



PROGRAM NEVE: Kosaras körhinta 

PROGRAMSZERVEZŐ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

CÉLCSOPORT: gyermekes családok, hagyományok iránt érdeklődők, turisták, gyermekcsoportok – 
(Minimum 10-20 fős óvodás, vagy kisiskoláskorú gyermekcsoportok esetén igényelhető.) 

PROGRAM LEÍRÁS:  

Négyszemélyes fából készült, kézzel hajtott népi kosárhinta. A gyerekek fonott fűzfavesszőkosarakban 
ülhetnek, s az animátor kézi erővel hajtja a hintát. A kosarak terhelhetősége kb. 20 kg/kosár, ezért 
főként az óvódás, kisiskolás korosztály számára ajánljuk.  

IRÁNYÁR bérleti díj: 70.000 Ft  

GYAKORISÁG: igény szerint, H-P 8.00-16.00 óra között, ennél későbbi időpontban, illetve hétvégén 
külön egyeztetés alapján. 

IDŐTARTAM: 2 óra 

HELYSZÍN: „Tégla” Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.) 

ESZKÖZSZÜKSÉGLET: a szükséges eszközöket (rongyszőnyegek, kosarak, hintaszerkezet) az egyesület 
biztosítja 

KÖZREMŰKÖDŐK: animátorok, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai. 

EGYÉB TUDNIVALÓK: 

A kosaras körhinta igénybevétele a kreatív játszótérrel, illetve egyéb programelemek igénybevételével 
együtt ajánlott, hiszen így lehetségessé válik színes, érdekes, tartalmas program összeállítása.  

A program előzetes regisztrációhoz kötött, a tervezett időpontot megelőzően minimum egy héttel az 
info@bmne.hu e-mail címen, vagy a +36 30 163 9671 telefonszámon. 

 

 

 

  



PROGRAM NEVE: Jeles- és ünnepnapokhoz köthető komplex népművészeti program 

PROGRAMSZERVEZŐ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

CÉLCSOPORT: gyermekes családok, hagyományok iránt érdeklődők, turisták, gyermek és felnőtt 
csoportok (A program legalább 20 fő jelentkezése esetén valósul meg.) 

PROGRAM LEÍRÁS:  

Komplex hagyományőrző programot kínálunk, amelyben különböző népi kézművességet művelő 
animátorok az adott jeles naphoz, ünnephez igazodóan mesterségbemutatót és kézműves 
játszóházat/interaktív kézműves foglalkozást tartanak. A programot kiegészíti a megrendelő 
igényeinek, a látogató korosztály összetételének megfelelően kiválasztott műsor, mely lehet néprajzi 
előadás, mesemondás, viselet-bemutató, népi éneklés, népzenei előadás, táncház. A programot 
gasztronómiai bemutató és kóstoló is színesítheti 

IRÁNYÁR:  

150.000 - 300.000 Ft, az igényelt tevékenységektől és műsortól függően. 

GYAKORISÁG: igény szerint, H-P 8.00-16.00 óra között, ennél későbbi időpontban, illetve hétvégén 
külön egyeztetés alapján. 

IDŐTARTAM: 4 óra 

HELYSZÍN: „Tégla” Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.) 

ESZKÖZSZÜKSÉGLET: a programhoz szükséges eszközöket és anyagokat az egyesület biztosítja. 

KÖZREMŰKÖDŐK: animátorok, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai; közreműködő 
előadóművészek. 

EGYÉB TUDNIVALÓK: 

A program előzetes regisztrációhoz kötött, a tervezett időpontot megelőzően minimum két héttel az 
info@bmne.hu e-mail címen, vagy a +36 30 163 9671 telefonszámon.  

 

KIHELYEZETT - EGYÉB HELYSZÍNEKEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

PROGRAM NEVE:  

− Interaktív kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak 

− Mesterségbemutató 

− Régimódi játszótér 

− Kosaras körhinta 

− Jeles- és ünnepnapokhoz köthető komplex népművészeti program 

− népművészeti kiállítások 

A fentiekben részletesen bemutatott programelemek, illetve komplex programok igény szerint 
kihelyezett módon, saját helyszínen (üdülőkben, szállodákban, vendégházakban, köznevelési 
intézményekben, közművelődési intézményekben stb.), önállóan, vagy nagyrendezvények 
részprogramjaként is megrendelhetők. Ez esetben az időtartam a megrendelő igényeihez 
alkalmazkodik. Az animátorok, közreműködők száma a résztvevői létszámtól függ. A szolgáltatási 
díjakon felül szállítási költség is felszámolásra kerül. 

A programok megrendelése és költségegyeztetése: a tervezett időpontot megelőzően minimum két 
héttel az info@bmne.hu e-mail címen, vagy a +36 30 163 9671 telefonszámon. 
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