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munkája, társadalmi
felelősségvállalása és
együttműködése
garantálja, hogy
a legjobb minőségű
vidéki termék kerüljön
az Ön otthonába!

A több száz éve értéket teremtő kezek munkái mindennapjaink életminőségét határozzák meg. Legyen
az kézműves kozmetikai készítmény, vagy hímzéssel
készített lakberendezési tárgy, a tájról készült festmény, fotó, vagy annak múltja által ihletett szobrász
remek, vagy faipari alkotás, mind életünk, közvetlen
környezetünk része. Kézműveseink, művészeink, kisiparosaink ápolják a régi hagyományokat, régi és új
eljárások alapján egyaránt dolgoznak, hogy az Önök
otthonába, közvetlen környezetébe a legautentikusabb használati és dísztárgyak kerülhessen.
A „Vidék Minősége Alpokalja-Fertő táj” védjegyet csak
azok a kézműves vállalkozások, művészek, iparművészek nyerik el, akik élen járnak a környezettudatos
gazdálkodás és feldolgozás terén, kiváló minőségű
termékük van, egymással együttműködnek, helyben
lakókat foglalkoztatnak, betartják az esélyegyenlőségi elveket, társadalmi és szociális felelősségvállalásuk
segíti az Alpokalja-Fertő táj településeinek fejlődését.
Hiszünk abban,
hogy a Vidék Minőséget ad Önnek.

„ Én és a Védjegy...”
„Mottónk: Érték, hagyomány,
tradíció, táncművészet.”
Csoltói házaspár - Védjegyes tagok

AZ ALPOKALJA – FERTŐ-TÁJ

K É ZMU V ES
R EMEK EI
ÖTLETFABRIK - Harka

„Nekem a védjegy lehetőség továbbadni
örökségünket.”
Márton Krisztina, Kincsesház - Védjegyes tag

SWEETS AND MORE MANUFACTORY - Hegykő
ALPOKALJA SZOCIÁLIS KÖZPONT - Zsira
LAPETRA - Harka
LOCROO DESIGN - Vöcsej
RÉKA SZAPPANMŰHELY - Sopronkövesd
DEKORÁRIUM - Harka

„Munkáimmal, egyedi ékszeeimmel igyekszem
hűen képviselni a kiérdemelt bizalmat.”
Schmaler Petra - Védjegyes tag

KINCSESHÁZ HÍMZŐMŰHELY ÉS KÉZMŰVESHÁZ - Harka
SZOVI KÉZMŰVES MŰHELYE - Fertőd
ÉVI MÉZI - Fertőrákos
KOVÁCS ALAJOS - Hegykő
PAVERAPOL MŰHELY - Egyházasfalu

„...nem robotmunka eredményét vásárolják meg...
Ennek felismerhetővé tételéhez kell a Védjegy...”
Ábrahám Renáta - Védjegyes tag

TOJÁSVARÁZS KREATÍV MŰHELY - Sopron
HOPE PRODUCTS - Agyagosszergény
FERTŐ-pART MŰTEREM - Hegykő
GERGELY ISTVÁN - Hegykő
ATILlAFOTO - Harka

„Számíthatunk egymásra és segítjük egymást!”
Szováti Szilvia - Védjegyes tag,
Kézműves szektor vezető

RABI GÉZA - Kópháza
CSOLTÓI HÁZASPÁR - Ágfalva
HORVÁTH ÁRON - Fertőszentmiklós

SWEETS AND MORE
MANUFACTORY

ÖTLETFABRIK
„ékszer természetesen…”

Ékszereit és dísztárgyait természetes alapanyagokból készíti (bőr, ásványok, fa, filc, kender), melyek
gyakran újrahasznosított anyagokat is tartalmaznak. Termékeinek közös jellemzője a színek gazdagsága.
Ékszereinek stílusa minden korosztályt megszólít,
így bárki könnyedén megtalálja a hozzá illő darabokat.

„minden keksznek mondanivalója van”

ROMBAI LÁSZLÓNÉ
divat ékszer készítő

Kézművesünk eleinte csak
családtagjai és rokonai
számára készített ajándékokat.
Később egyre több
felkérést kapott másoktól is,
akik látták alkotásait, ezért
2011-ben elindította saját
műhelyét, az Ötletfabrikot.
Termékek:
Ékszerek, kitűzők,
könyvjelzők, dísztárgyak

ÁBRAHÁM RENÁTA
művészi mézeskalács és
egyedi keksz készítő

Szabad kézzel díszített, egyedi
ajándék tárgyak...és még
finomak is!
Kekszek és mézeskalácsok
díszítésével foglalkozok. Legyen
szó születésnapi, esküvői,
eljegyzési, babavárásra szánt
és más egyéni ötletről, minden
igyekezetemmel azon leszek,
hogy elképzelésetek valósággá
váljon és örömet okozzon.

Az ajándéknak szánt mézesek, kekszek kicsit már
többek is mint édességek, hiszen névre szólnak, kívánságok, kérések, alapján készülnek, hogy a megajándékozott valóban egy egyedi, számára sokat
jelentő meglepetést kapjon. Minden egyes darab
egészen a tészta készítésétől, a dekorálás befejezéséig, szívből, szeretettel egyedi kézimunka által
készül.

Termékek:
Művészi mézeskalácsok és
kekszek

9422 Harka, Gyopár u. 15.
+36 20 449 0060 | rombaine.kati@gmail.com
otletfabrik
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9437 Hegykő, Kisérek u. 33.
+36 20 426 87 96 | sweetsandmorem@gmail.com
Sweets-and-More-Manufactory-1608407682795449
A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RTÉ K .
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ALPOKALJA SZOCIÁLIS
KÖZPONT - ZSIRAI MŰHELY

LAPETRA
„Az ékszer, ami téged választ.”

„Jót vegyen, hogy jót tegyen!”
Kézműves termékeink fejlesztő foglalkoztatás keretein belül készülnek. A zsirai „Aranykezű Óriások”
nap, mint nap szeretettel, türelemmel, gondossággal
végzik munkájukat. Erősségük az, hogy ugyan kis
mennyiségben, de egyedi termékek születnek kezeik között. Tevékenységük nemcsak hasznos, hanem
örömet és önbecsülést is szerez végzői számára.

RIMANÓCZY KASTÉLY
A Zsirai Műhely a GyőrMoson-Sopron Megyei
Alpokalja Szociális Központ
zsirai telephelyén működik.
Termékeinket az otthon értelmi
fogyatékkal élő lakói készítik,
textilből, fából, papírból.

A termékekbe foglalják szeretetüket és reményüket,
hogy kezük munkája tetszésre talál. Így elfoglaltságuk számukra túlnyúlik a puszta anyagi haszon
szűkös világán, mert valami sokkal többet kapnak
általa...
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Termékek:
Textíliák, papírtermékek,
fajátékok, fonott termékek,
kerámia termékek

SCHMALER PETRA
ékszerkészítő

A családjával Harkán élő
Schmaler Petra csodás és
egyben egyedi ékszereivel
sorra kápráztatja el
térségünk hölgyeit.
„Ékszereim különlegessége
a színek, textúrák bohém
változatosságában rejlik.”

Szenvedélyesen gyűjti, ami megihleti, ezért az
alapanyagok sora számára végtelen: ásványok, bőr,
üveg gyöngyök, porcelán gyöngyök, korallok, lávakövek, selyemszalagok, zsinórok és különböző textíliák alkotják az ékszereit.
Kizárólag minőségi alapanyagokkal dolgozik. Fémgyöngyei, szerelékei, láncai nikkel mentesek.

Termékek:
Egyedi ékszer szettek,
nyakláncok, karkötők,
fülbevalók, táskák, övek,
hajdíszek.

9476 Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.
Kapcsolattartó: Diczházyné Holler Anita | +36 30 423 76 81

9422 Harka, Őrs utca 4.
+36 20 460 2145 | info@lapetra.hu

holler.anita@gymsaszk.hu |

www.lapetra.hu |

zsiraiműhely

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRTÉK.

Lapetrajewelry

A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RTÉ K .
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LOCROO DESIGN

RÉKA SZAPPANMŰHELY

“Régi technika újrahorgolva...”

„A minőség és esztétikum jegyében”

Szeretné minél több embernek megmutatni, hogy
egy tű és különböző fonalak segítségével milyen
modern és mutatós darabokat lehet készíteni.

HORVÁTHNÉ
CZIGÁNY TÍMEA

ÖLBEI KINGA

Tímeát már kiskorában
elvarázsolta a kézműves világ.
Amikor pár éve megtanult
horgolni tudta, hogy
megtalálta a kézművesség
hozzá legközelebb álló ágát.
Rendszeresen fejleszti tudását,
szeret új mintákkal kísérletezni.
Fő profilja a horgolt táskák és
szőnyegek készítése.

Kinga az alpokaljai
Sopronkövesdről származik,
2011-ben végzett el egy
szappankészítő tanfolyamot,
hogy karácsonyra szeretteit
saját készítésű ajándékokkal
lephesse meg. Akkor még nem
is sejtette, hogy pár év múlva
már folyamatos készítésre
lesz igény és kislányuk neve
– mely a vállalkozásuk nevét
adta – a térségben egybeforr
a kizárólag természetes
alapanyagokat tartalmazó,
illatos és emellett esztétikusan
kínált szappanformákkal.

horgoló, makramé készítő

Az általa használt fonalak újrahasznosított alapanyagokból készülnek. Minden termékben van
valami egyedi, mivel a megrendelő maga választ
színt, formát, mintát.

Termékek:
Horgolt táskák, terítők,
szőnyegek, makramé
technikával készített lámpák,
fali díszek

szappankészítő,
biokozmetikus

A Réka szappanokba kizárólag gondosan összeválogatott alapanyagok kerülnek. A termékek nem
tartalmaznak tartósítószert, szintetikus illatanyagot, vagy mesterséges színanyagot. A szappanok
készítéséhez felhasznált színezőanyagok és illatanyagok kizárólag gyógynövények és illóolajok,
amelyek önmagukban is számos jótékony hatással
rendelkeznek.
A Réka szappanok nemcsak bőrbarátok, környezetbarátok, hanem jól tisztítanak és gyengéden
ápolnak.

Termékek:
Kecsketejes
szappankészítmények
(levendulás, körömvirágos,
mentás, citromfüves)

9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 97.
+36 30 453 52 17 | olbeikinga@gmail.com

9462 Völcsej, Fő utca 155.
+36 30 538 48 99
locroo.design@gmail.com |
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design.locroo
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www.rekaszappan.hu |

rekaszappanmuhely

A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RT É K .
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KINCSESHÁZ
HÍMZŐMŰHELY ÉS
KÉZMŰVESHÁZ

DEKORÁRIUM
„Szívvel lélekkel, ecsettel”

„A hagyomány nem a hamu őrzése,
hanem a láng továbbadása!”
A DekoRárium első sorban azokhoz szól, akik nem
kedvelik a sorozatban gyártott cikkeket, hanem saját elképzeléseik alapján készített alkotásokkal szeretnék díszíteni otthonukat, és minden napjaikat.
A műhelyben egyedi dísztárgyak készülnek, melyek kiváló ajándékul is szolgálhatnak különleges
hangulatú otthonokba, ünnepi alkalmakra.

NÉMETHNÉ
TIBA ANDREA

MÁRTON KRISZTA

dekorációs festő- bútorfestő

hímző, kézműves műhely
tulajdonos

Andreának évekkel ezelőtt
kezdődött a kapcsolata az
alkotással. A kezdeti hobbi
hamar kinőtte magát,
rengeteget tanult, fejlődött
és mára már nagyon sok
visszatérő megrendelője is van.
DekoRárium nevű műhelye
mostanra már ismerősen cseng
sokak fülében.

Mindig is a cérnák bűvöletében
élt a harkai háziasszony, aki
édesanyja hagyományait vitte
tovább. Már gyermekként is
matyó mintákat hímzett, élete
során pedig számos kézimunka
stílust megismert.
Saját egyedi stílusát a
keresztszemes hímzések
világában találta meg.

Termékek:
Dísztárgyak, kerámiák,
egyedi festett bútorok

Termékek:
HHagyományos népi
és „modern” mintákkal
díszített lakás kiegészítők,
ruházati termékek, játékok,
dekorációk, ajándéktárgyak.

+36 30 247-60 30 | jandeszki@gmail.com
DekoRárium-egyedi festett tárgyak
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Munkái különlegessége, hogy régi motívumokat
hímez ma is használatos lakás textilekre, ezzel vis�sza lopva hagyományainkat, kultúránkat a hétköznapokba.
Az évek során az apró hímzőműhely kézművesházzá nőtte ki magát, ahol teret kapott más kézműves
tevékenység is, mint a kötés és a horgolás, a DekoRáriummal karöltve pedig a dekorációk készítése is.

9422 Harka, Soproni u. 19. | +36 70 39 41 382
marton.krisztina.hu@gmail.com
www.kincseshaz-himzomuhely.hu
www.e-kincseshaz.hu |

Kincsesház

A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RTÉ K .
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SZOVI KÉZMŰVES
MŰHELYE

ÉVI MÉZI
„Ékes mézeskalácsok édes boldogságok”

„Levendula x hímzés=hagyomány”
Termékei között a keresztszemes hímzésé és a levenduláé a főszerep. Szereti párosítani a kettőt illatzsák és lakásdísz formájában. Keresi a levendulával tölthető formákat, hiszen a növény nemcsak
gyógyító és nyugtató hatású, de minden évszakban visszahozza a nyár illatát is!

SZOVÁTI SZILVIA

levendulás és keresztszemes
hímzett termékek

Szeretné megmutatni, hogy a
hagyományos keresztszemes
vagy akár modern mintával
hímzett tárgyaknak hogyan
lehet megtalálni a helyét
a XXI. században. Nyári
táborokban vagy kézműves
foglalkozásokon szívesen
ismerteti meg a levendulát
és a hímzést az érdeklődő
gyermekekkel és felnőttekkel
egyaránt.
Termékek: Levendulás
zsákok, párnák, hímzett
ékszerek, dobozok, textilek,
ajtó és lakásdekorációk

9431 Fertőd, Vasút sor 8.
+36 20 851 23 80 | szovati.szilvia@gmail.com
Szovikézművesműhelye
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BARÁTH ÉVA
mézeskalács készítő

Baráth Éva 1998 óta foglalkozik
mézeskalács-készítéssel.
50 évesen ismerte meg a
mesterséget, 3 évig tanulta a
sütés és díszítés rejtelmeit. A
mézesbábok alkotásában több
minden inspirálja, elsősorban
szeretné gyönyörködtetni az
embereket egy-egy aprólékos
munkával és nagy türelemmel
készített kézműves termékkel.
Több alkalommal is képviselte
Magyarországot az európai
mézeskalácsosok kiállításain.

Az Évi Mézi mézeskalácsok már bejárták a világot,
hiszen az összes földrészen szereztek már szívmelengető meglepetést. A Néprajzi Múzeumban 2003-ban
rendezett X. Betlehemi jászol kiállításon különdíjat
kapott és az Iparművészeti Múzeumban 2004-ben
rendezett Balassi-emlékév kiállításon is sikerrel szerepelt.
A hagyományos mézesbábok mellett sok is elkészít.
Bármilyen egyedi megrendelést is szívesen teljesít!

Termékek:
Mézesbábok és
mézeskalácsok modern,
személyre szabott
formákban

9421 Fertőrákos, Kovácsdomb 7.
+36 20 824 60 55 | evimezi@citromail.hu
mezeskalacs-evimezi.webnode.hu, www.evimezi.hu

A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RT É K .
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KOVÁCS ALAJOS

PAVERAPOL MŰHELY

„Az életünk szimbólumokba van
foglalva.”

„Alkoss szabadon – készíts csodát!”

Az archaikus és modernkori menyasszonyi ládák,
fali tékák, egyéb fából készült lakberendezési tárgyak, szaru ékszerek készítése és restaurálása
mind-mind beletartozik a faműves mester tevékenységébe.

KOVÁCS ALAJOS
népi iparművész

Hosszú éveken át kutatta
a népművészeti tárgyak
eredetét, történetét és
fajtáit, az azokon található
ősi motívumrendszereket.
Ládákkal kapcsolatos
hagyományőrző tevékenysége
miatt méltán ragadt rá a
„Ládakirály” elnevezés.
Munkájáért 1981-ben a
Népművészet Ifjú Mestere,
1990-ben Népi Iparművész,
2020-ban pedig már a
Népművészet Mestere címmel
tüntették ki.
Termékek:
Menyasszonyi ládák, bútorok,
szaru ékszerek.

9437 Hegykő, Kossuth L. u. 16.
+36 30 621 45 35 | nepmuvesz@szentkoi.hu
KovácsAlajos–Népiiparművész
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KISSNÉ VÁRALLAI
VERONIKA
paverpol oktató

Különleges Paverpol technikával
dolgozó hölgy, Kissné Várallai
Veronika tíz évvel ezelőtt
döntött úgy férjével, hogy párja
szülőfalujába, Egyházasfaluba
költöznek. Mindig is különös
érdeklődéssel fordult a
kézművesség felé, de új lakóhelye
természetközelisége tette igazán
fontossá számára, hogy
alkotómunkájával környezetünk
megóvására is figyelemmel
legyen.

Az újrahasznosítás körén belül foglalkozott már korábban újságpapírból történő kosár- és koszorúfonással, de végül a Paverpol technikában találta meg
önmagát. Célja, hogy kortól függetlenül minél több
emberrel megismertethesse a Paverpol technika
zsenialitását, hogy a szükségtelenné vált dolgainktól
ne megszabaduljunk, hanem meglássuk bennük a
lehetőséget, egy új dísz- vagy akár használati tárgy
készítésére.

Termékek: Képek, szobrok,
dobozok, üvegsálak,
vázák, ünnepi és egyedi
ajándéktárgyak.

9473 Egyházasfalu, Rózsa utca 12.
+36 20 919 24 74 | varallaiveronika@freemail.hu
varallai.veronika

A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RTÉ K .
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TOJÁSVARÁZS KREATÍV
MŰHELY

HOPE PRODUCTS
„A bőr minőségi felhasználása”

„A tojás egy új élet kezdete,
a Művészet maga az Élet.”
A színek, méret és forma változatossága miatt
többféle kacsa-, liba- és tyúktojást használ. A hétköznapi élelmiszer kezei között újjászületik és törékeny műalkotássá válik! A művészi tojásfestésen
túl fa alapon tojáshéjjal díszített mozaikszerű alkotásokat is készít.

GAÁL MÁRIA
tojásdíszítő

A soproni anyukának már
gyerekkorában is kedvelt
hobbija volt a tojásdíszítés,
de 2000-ben vágott bele
a komolyabb önképzésbe.
Mostanáig számos technikát
elsajátított, áttört, csipkézett,
festett (általában kékfestős),
karcolt és viaszolt díszítéseket
egyaránt alkalmaz.
2016-ban megkapta az Év
kiváló kézművese díjat.
Termékek: díszített tojások,
tojáshéjjal díszített tárgyak

HORVÁTH PÉTER
bőrműves

2007-től ismerkedik a bőrös
mesterségek fortélyaival.
Eleinte autodidakta módon,
később a Népi Mesterségek és
Művészetek Szakközépiskolája,
majd a Hagyományok Háza
népi bőrműves képzésének
elvégzésével csiszolta tudását.
Fontos számára az anyag
szeretete, a hagyomány tisztelete,
a hagyományos szakmai tudás
megőrzése és továbbadása.
Szívesen tart foglalkozásokat
gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt.

Használati tárgyakat készít egyedi tervezéssel, a hagyományos technikákat használva készíti, szívesen
merít a népművészet motívumkincséből. E mellett
fontos szerepet kap a bőr kárpitosipari felhasználása
is, különös tekintettel a kormánybőrözésre.

Termékek:
övek, késtokok, telefontokok,
táskák, tárcák

9400 Sopron, Várkerület 73
+36 20 935 71 09 | gmary662@gmail.com
tojasvarazs.kreativmuhely
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9441 Agyagosszergény, Arany J. u. 96.
+36 20 587 63 36 | b.horvath.peter@gmail.com
Hopeleatherproducts
A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RTÉ K .
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FERTŐ-pART MŰTEREM

GERGELY ISTVÁN

„Egy kép többet mond ezer szónál! ”

A festményeken kívül készít kollázsokat, objekteket, amelyeken régi paraszti eszközök , mint a múlt
relikviái jelennek meg.
Költészete az elmúlt 20 évben teljesedett ki igazán:
eddig 4 verseskötete jelent meg / Emlékek örökzöld fája /1998/, Időkérés/2018/, Tavasszal meghalni
nem szabad/2018/, Szem-lélek /2020/

„Alkotni boldog műveket,
az ám a tett a világon!”
VÖLGYI JÁNOS

GERGELY ISTVÁN

Völgyi János Hegykőn él
és alkot. Festészettel már
középiskolás kora óta
foglalkozik. Többnyire a
Fertő-táj képezi festményeinek
témáját, de újabb festményeire
a lírai absztrakt irányzat a
jellemző

Polgári foglalkozására nézve
röntgen-szakorvos Dr. Gergely
István szabadidejében enged
teret alkotóerejének. Célja, hogy
a lélek legmélyebb, legtisztább
rezdüléseit költői hangon
szólaltassa meg.

költő , festőművész

Termékek: festmények

9437 Hegykő, Kossuth L.u.7.
+36 30 64 03 852 | volgyi50@t-online.hu
Völgyi-János:-versek-és-festmények
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versíró

Eddig megjelent fontosabb
antológiái:
Ámortól Pszichénkig, 2003
Betűk glóriája, 2004
Süss fel nap! 2002
Négy évszak, 2003
Önálló kötetei:
Szín-Mű, 2005
Küzdelem, 2007
Táltos malac, 2011

Ő az, aki egy személyben gyógyít és ír, vagyis testnek
és léleknek is gyógyírral szolgál. Verseit olvasva engedjék magukat kényeztetni, ereszkedjenek egy kényelmes fotelba, ismerjék meg Őt, és általa találjanak
rá ÖNMAGUKRA!
Önálló honlapja címszavai (gyerekvers, apavers, szerelmesvers, hónapvers, szonettek, novella, sci-fi, egysoros, alpárisztán, műfordítás) jól jellemzik alkotói
sokszínűségét.

9437 Hegykő, Patak u. 41.
+36 20 96 58 424 | info@gergelyistvanversei.hu
www.gergelyistvanversei.hu | www.verstar.hu |

Gergely-István

A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RT É K .
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ATILlAFOTO

RABI GÉZA

„Atillafoto - Kreatív fotóművészet”

„Formai biztonság az építészetben!”

Már számos a védjegyhálózat fotóiból összeállított kiállításával találkozhattunk a fertődi Esterházy-kastélyban is. Több egyéni kiállítása volt többek
között Ankarában (Törökország), Eisenstadtban és
Hornban (Ausztria), Cesky Krumlovban (Csehország). Portré-, divat és és akt fotókat készít nagy
gonddal keresett és előkészített különleges helyszíneken, vagy akár stúdióban. Számos kitüntetés
pl: A-FIAP, E-MAFOSZ/B birtokosa, rendszeresen
zsűriz itthon és külföldön egyaránt. Megszerzett tudását tanfolyamokon, egyéni képzéseken és workshopokon szívesen átadja más fotósoknak.
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DR. NAGY ATTILA
fotóművész

Fő profilja az emberábrázolás.
A fotókat kreatív szemszögből
készíti, képein a fotóalany belső
tulajdonságait, kisugárzását
igyekszik visszaadni és
hangsúlyozni.

RABI GÉZA

építész tervező

Termékek:
építészeti tervezés

A rutinos építészmérnök tudja, milyen érték egy
családi otthon, így munkája során is olyan házakat
tervez, amely az egyedi, tájra jellemző stílusjegyek
megjelenésén és az esztétikán kívül igazi, meleg
lakhelyet nyújtanak lakóiknak. Erdélyi, ausztriai és
magyar munkatapasztalattal, hagyományos értékeket követve, tradicionális formákkal tervez épületeket 21. századi technológiával.

Termékek: festmények

9422 Harka, Erdő u.7.
+36 30 99 71 509 | attiladrnagy@gmail.com

9495 Kópháza, Kossuth u. 79.
+36 30 406 80 59 | info@rabigeza.hu

www.atillafoto.hu |

www.rabigeza.hu |

atillafoto | youtube: TheAtillafoto

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRT É K.

RabiGezaepitesz

A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RT É K .
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CSOLTÓI HÁZASPÁR

HORVÁTH ÁRON

„Az ízek feltöltenek és energiát adnak”

Tapasztalataik alapján arra döbbentek rá, hogy Sopron és környékén élő németség néptánc anyaga
nincs összegyűjtve, ezért elkezdték az idős generációtól a táncokat, dalokat, zenéket, viseletet, népszokásokat megtanulni, és néptánc koreográfiáikban
megőrizni az utókor számára. Több településen is
alakult irányításukkal néptánccsoport, megalapították a Patakugrók Táncegyüttest, József pedig már
30 éve művészeti vezetője az 55 éves soproni Testvériség Táncegyüttesnek.
Szóló táncosi teljesítményüket különdíjak, arany sarkantyú, KI-MIT-TUD országos vetélkedő középdöntő
is bizonyítja.
A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által
szervezett hagyományőrző szólótánc versenyen elsőként indultak német nemzetiségi páros táncukkal
a magyar táncosok mezőnyében, ahol Fülöp Ferenc
Díjjal jutalmazta a szakmai zsűri teljesítményüket.
Emellett Sopron Város Önkormányzata Sopronért
Emlékérem kitüntetésben, míg a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata a megye művészetéért
Kormos István díjban részesítette őket.

9423 Ágfalva, Daágh u. 3.
csoltoi.jozsef@gmail.com
+36 20 779 71 13
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„A nyers természet szépsége”

CSOLTÓI JÓZSEF ÉS
CSOLTÓINÉ SZALAI
MÁRTA

SOPRON ÉS
KÖRNYÉKE NÉPTÁNC
HAGYOMÁNYAINAK ŐRZŐI

Csoltói József és felesége,
Csoltóiné Szalai Márta
már gyermekkoruk óta
táncolnak. Nemcsak Sopron
és környéke, hanem a magyar
nyelvterület különböző
néptánc dialektusaival is
megismerkedtek. Országos hírű
mesterek kurzusain szerezték
meg évtizedek munkájával
tudásukat. Néptánc oktatói és
koreográfusi munkájuk során
számos arany minősítéssel,
gyermek és felnőtt csoportjaik
által elnyert koreográfiai díjjal
büszkélkedhetnek.
Termékek: - Sopron és
környékének néptánc
hagyományihoz fűződő
dalok, zenék, népviseletek,
népszokások átadása,
- Tánctanítás, táncházak,
néptánc koreográfiák
készítése
-Vállalnak:
- Továbbképzéseket,
szólóban és csoportjaikkal
rendezvényeken fellépéseket.
- Népi játszóterek
üzemeltetését népmeséléssel
kiegészítve.

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRT É K.

HORVÁTH ÁRON
festő

Áron autodidakta módon képezte
és képzi magát folyamatosan.
Saját kedvtelésből indult életében
a festészet, ami szépen kinőtte
magát. Leginkább a FertőHanság Nemzeti Park területén
készíti képeit, témái a természet
maga. Célja a nyers természet
bemutatása az érdeklődők
számára.

Alkotásait saját maga által készített, minőségi fából
álló keretbe helyezi. Fontos számára a környezetünk
érintetlen szépségének hangsúlyozása. Alkotó munkája során olajfestékkel és pasztellel dolgozik.

Termékek: tájképek a
Fertő-Hanság Nemzeti Park
területéről

Fertőszentmiklós, Virágvölgy u. 13.
+36 20 544 17 05
aronhorvath021@gmail.com

A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RTÉ K .
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„ Én és a Védjegy...”
„A Védjegy rangot ad és minőséget garantál.”
Völgyi János - Védjegyes tagok

„A Védjegy segített, hogy elhiggyem, elismert
minőséget alkotok.”
Horváthné Czigány Tímea - Védjegyes tag

„Jó, hogy részese vagyok egy olyan segítő
összefogásnak, ami ebben az időben
a vállalkozásoknak különösen fontos.”
Rombai Lászlóné Kati - Védjegyes tag

„...amikor az érdeklődők meglátják a névjegyemen a
logót, az számukra biztos minőséget garantál.”
Dr. Baráth Miklósné Éva - Védjegyes tag

„Előnyt jelent egy olyan közösség
tagjának lenni, ahol színvonalas, egyedi
dolgokat alkotó kézművesek vannak.”
Mészárosné Gaál Mária - Védjegyes tag

HISZÜNK ABBAN,
HOGY A VIDÉK MINŐSÉGET AD ÖNNEK

ÉVI MÉZI

Fertőrákos

TOJÁSVARÁZS KREATÍV MŰHELY

CSOLTÓI HÁZASPÁR

ÖTLETFABRIK

FERTŐ-PART MŰTEREM

RABI GÉZA

LAPETRA

GERGELY ISTVÁN

ATILLAFOTO

SWEETS AND MORE MANUFACTORY
KOVÁCS ALAJOS

SZOVI KÉZMŰVES MŰHELYE

HOPE PRODUCTS
KINCSESHÁZ
HÍMZŐMŰHELY ÉS
KÉZMŰVESHÁZ

ÖTLETFABRIK - Harka
SWEETS AND MORE MANUFACTORY - Hegykő
ALPOKALJA SZOCIÁLIS KÖZPONT - Zsira
DEKORÁRIUM
LAPETRA - Harka
LOCROO DESIGN - Vöcsej
RÉKA SZAPPANMŰHELY - Sopronkövesd
DEKORÁRIUM - Harka
KINCSESHÁZ HÍMZŐMŰHELY ÉS KÉZMŰVESHÁZ - Harka
SZOVI KÉZMŰVES MŰHELYE - Fertőd
ÉVI MÉZI - Fertőrákos
KOVÁCS ALAJOS - Hegykő
PAVERAPOL MŰHELY - Egyházasfalu
TOJÁSVARÁZS KREATÍV MŰHELY - Sopron
HOPE PRODUCTS - Agyagosszergény
FERTŐ-pART MŰTEREM - Hegykő
GERGELY ISTVÁN - Hegykő
ATILlAFOTO - Harka
RABI GÉZA - Kópháza
CSOLTÓI HÁZASPÁR - Ágfalva
HORVÁTH ÁRON - Fertőszentmiklós

HORVÁTH ÁRON

RÉKA SZAPPANMŰHELY

LOCROO DESIGN
ALPOKALJA
SZOCIÁLIS KÖZPONT

PAVERAPOL MŰHELY

HISZÜNK ABBAN,
HOGY A VIDÉK MINŐSÉGET AD ÖNNEK!

videkminosegealpokaljafertotaj

