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                       Több,
mint kézművesség...

TÉRSÉGÜNK MINŐSÍTETT 
KÉZMŰVESEI, 

KISIPAROSAI, MŰVÉSZEI



AZ ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ MINŐSÍTETT KÉZMŰVESEI, KISIPAROSAI, MŰVÉSZEI

A kiadványt szerkesztették, a kapcsolódó szövegeket írták: Hamar Zsóka, Páliné Keller Csilla

 
A kiadványt az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület az EMVA-LEADER Nemzetközi együttműködések jogcímben 
nyertes „A Vidék Minősége védjegy rendszer bevezetése az Alpokalja-Fertő táj térségében” elnevezésű projekt keretein belül 
valósította meg.  

Design, grafikai tervezés, nyomdai munka: SIGN Kreatív Ügynökség, Sopron
A fotókat készítette dr. Nagy Attila fotóművész

Felelős kiadó: 
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület, Horváth Tibor, egyesületi elnök
9444 Fertőszentmiklós Szt. István u. 20-21. / Iroda: Fertőszéplak, Széchényi kastély
www.alpokalja-fertotaj.hu  
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A több száz éve értéket teremtő kezek mun-
kái mindennapjaink életminőségét határoz-
zák meg. Legyen az kézműves kozmetikai 
készítmény, vagy hímzéssel készített lakbe-
rendezési tárgy, a tájról készült festmény, 
fotó, vagy annak múltja által ihletett szobrász 
remek, vagy faipari alkotás, mind életünk, 
közvetlen környezetünk része. Kézművese-
ink, művészeink, kisiparosaink ápolják a régi 
hagyományokat, régi és új eljárások alapján 
egyaránt dolgoznak, hogy az Önök otthoná-
ba, közvetlen környezetébe a legautentiku-
sabb használati és dísztárgyak kerülhessen. 

TÖBB, MINT KÉZMŰVESSÉG, MERT AZ ALPOKALJA- FERTŐ TÁJ VÁLLALKOZÓINAK,  
MŰVÉSZEINEK KÖRNYEZETTUDATOS MUNKÁJA, TÁRSADALMI  
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE GARANTÁLJA, HOGY  
A LEGJOBB MINŐSÉGŰ VIDÉKI TERMÉK KERÜLJÖN AZ ÖN OTTHONÁBA!
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A „Vidék Minősége Alpokalja-Fertő táj” véd-
jegyet csak azok a kézműves vállalkozások, 
művészek, iparművészek nyerik el, akik élen 
járnak a környezettudatos gazdálkodás és fel-
dolgozás terén, kiváló minőségű termékük van, 
egymással együttműködnek, helyben lakókat 
foglalkoztatnak, betartják az esélyegyenlőségi 
elveket, társadalmi és szociális felelősségválla-
lásuk segíti az Alpokalja-Fertő táj települései-
nek fejlődését. 

Hiszünk abban,  
hogy a Vidék Minőséget ad Önnek. 

TÖBB, MINT KÉZMŰVESSÉG, MERT AZ ALPOKALJA- FERTŐ TÁJ VÁLLALKOZÓINAK,  
MŰVÉSZEINEK KÖRNYEZETTUDATOS MUNKÁJA, TÁRSADALMI  
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE GARANTÁLJA, HOGY  
A LEGJOBB MINŐSÉGŰ VIDÉKI TERMÉK KERÜLJÖN AZ ÖN OTTHONÁBA!



ÖLBEI KINGA

Réka Szappanműhely

„A minőség és esztétikum jegyében”

CÍM:  9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u.97.
TELEFON:  06 30/4535-217, 06 30/6520-674
E-MAIL:  info@rekaszappanmuhely.hu
HONLAP ÉS WEBÁRUHÁZ:  www.rekaszappanmuhely.hu



Az alpokaljai településről, Sopronkövesdről 
származó, Ölbei Kinga 2011-ben végzett el egy 
szappankészítő tanfolyamot, hogy karácsonyra 
szeretteit saját készítésű ajándékokkal lephes-
se 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 ter-
mészetes alapanyagokat tartalmazó, illatos és 
emellett esztétikusan kínált szappanformákkal. 
A látványműhely előzetes időpont egyeztetés 
után látogatható!

Kecsketejes szappankészítmények:
- levendulás kecsketej szappan
- körömvirágos kecsketej szappan 
- mentás kecsketej szappan
- citromfüves kecsketej szappan
- szappanreszelék
- nemezelt szappanok



MŰHELYE:  9437 Hegykő, Kossuth L.u.16.
TELEFON:  +30 621 4535
E-MAIL:  alapitvany@szentkoi.hu

KOVÁCS ALAJOS
népi iparművész, 
fafaragó

„Váljanak élővé a hagyományaink!”
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Az archaikus és modernkori menyasszonyi lá-
dák készítésével foglalkozó fafaragó hosszú 
éveken át kutatta a ládák eredetét, történetét 
és fajtáit. Munkájáért 1981-ben a Népművészet 
Ifjú Mestere címmel jutalmazták és méltán ra-
gadt rá a „Ládakirály” elnevezés.

Termékek: Menyasszonyi láda, Bútorok, Kapuk, 
Egyedi elképzelésű megrendelések kivitelezé-
se, Restaurálás



VÖLGYI JÁNOS
festőművész

„Egy kép, többet mond ezer szónál! ”

CÍM:  9437 Hegykő, Kossuth L.u.7.
TELEFON:  06 30/6403-852
E-MAIL:  volgyi50@t-online.hu
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Hegykő alpolgármestere gimnazista korában 
szeretett bele a festészetbe, kisebb-nagyobb 
szünettel már akkoriban is festegetett.  Port-
fóliójának nagy részét azonban az elmúlt 20 
évben készítette. Többnyire a Fertő-táj képezi 
festményeinek témáját, korábban régi, paraszti 
eszközöket helyezett képekbe, szobrok formá-
jába értelmezte újra őket. 

Festményeinek témái: tájképek, csendéletek, 
lírai absztrak képek. A kollázsok és szobrok a 
múló paraszti világot idézik és ábrázolják.



SCHMALER PETRA
(LAPETRA) 
ékszerkészítő

„Az ékszer, ami téged választ.”

CÍM:  9422 Harka, Nyéki utca 124/c
TELEFON:  06 20/4602-145
E-MAIL: info@lapetra.hu
HONLAP ÉS WEBÁRUHÁZ: www.lapetra.hu
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A családjával Harkán élő Schmaler Petra cso-
dás és egyben egyedi ékszereivel sorra káp-
ráztatja el térségünk hölgyeit. „Ékszereim 
különlegessége a színek, textúrák bohém vál-
tozatosságában rejlik.”  Szenvedélyesen gyűjti, 
ami megihleti, ezért az alapanyagok sora szá-
mára végtelen: ásványok, üveg és üvegkristály 
gyöngyök, porcelán gyöngyök, korallok, láva-
kövek, selyemszalagok, zsinórok és különböző 
textíliák alkotják az ékszereimet. Kizárólag mi-
nőségi alapanyagokkal dolgozik.

Szíve szerint nem készítene kétszer ugyanolyan 
darabot. Fémgyöngyei, szerelékei, láncai nik-
kel-mentesek. Egyedi megrendeléseket is vállal 
esküvőkre, bálokra vagy csak úgy egy kedvenc 
ruhához.

Termékek: Egyedi ékszer szettek, nyakláncok, 
karkötők, fülbevalók természetes alapanyagok-
ból (bőr, ásványok, selyemszalagok...)



DR. NAGY ATTILA
fotóművész

„Atillafoto - Kreatív fotóművészet”

CÍM:  9422 Harka, Erdő u.7.
TELEFON:  06 30/9971-509
E-MAIL:  attiladrnagy@gmail.com
HONLAP:  www.attilafoto.hu
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Fő profilja az emberábrázolás. A fotókat kreatív 
szemszögből készíti, képein a fotóalany belső 
tulajdonságait, kisugárzását igyekszik vissza-
adni és hangsúlyozni.. Már számos a védjegy 
hálózat fotóiból összeállított kiállításával talál-
kozhattunk a fertődi Esterházy-kastélyban is. 
A fényképezés szinte minden ága érdekli a mű-
vészt, nem válogat a témák között, legyen az 
műtermes vagy szabadtéri portréfotózás, táj- 
és épületfotózás, vagy a nagyvárosi hangulat 
bemutatása. Szívesen fényképez rendezvénye-

ket, vállal portré, illetve modellfotózást, termé-
szetesen utómunkával is. A térségi receptköny-
vünk ételeit is ő kapta lencsevégre.

Szolgáltatásai: Fotótanfolyam, Portfólió fotó-
zás, Esküvő fotózás, Glamour fotózás, Portré 
fotózás, Akt workshop, Foto Workshop



SZOVÁTI SZILVIA
keresztszemes hímzések

„Levendula x hímzés=hagyomány”

CÍM:  9431 Fertőd, Vasút sor 8.
TELEFON:  06 30/2360-619
E-MAIL:  szovati.szilvia@gmail.com



Szilvia a levendula gyógyító, nyugtató erejét öt-
vözi a kézimunkáiban. Gyerekkora óta kedvenc 
virága a levendula, hímezni pedig édesanyjától 
tanult. Termékeit saját ötletei nyomán készíti, 
munkáiba mindig igyekszik belecsempészni a 
térségi ismertetőjeleket, hagyományokat, mo-
tívumokat.

Termékek: keresztszemes termékek (hímzett 
illatzsákok, tűpárnák, ajtódíszek, díszdobozok, 
illatbabák), termésből készült angyalok



KELEDINÉ 
MÉSZÁROS ÁGNES

„FA-mágus”

CÍM:  9481 Pinnye, Vasút sor 3.
TELEFON:  06 20/4406-099
E-MAIL: keledinemagi@gmail.com
WEBSHOP:  fabolvaskarika.boltaneten.hu



Több mint, tíz éve foglalkozom különböző 
dísztárgyak készítésével. Fő alapanyag a fa 
quilling, de minden természetes anyagot fel-
használok,mint pl.termések, magvak, tojás-
héjak stb.  2005-ben  néhány alkotásomat 
az Ipaművészeti Lektorátus zsűrije elfogad-
ta. Részt vettem a Betlehemi  Kiállításon is, 
ahol különdíjas lett „strucctojáshéj-barlangos” 
Betlehemem. Ez az alkotás az egyik kedven-
cem, és az angyalok....minden mennyiség-
ben. Egyéni ötleteket is teljesítek (az egész-
séges ízlés határain belül), alapanyagot is 
szállítok. Játszóházakban gyakran részt veszek. 
Tárgyaimban a FA újra éled és tovább él. Így 
szerez örömet a megajándékozottnak és a ké-
szítőnek egyaránt.

Termékek: Tojástestű állatok (pávák, baglyok, 
halak, bárányok, kecskék)
Karácsonyi témájú díszek (angyalok, asztaldí-
szek, gyertyatartók, csillagok, termésdíszek)
Cserépdíszek, Virágok



FOGYATÉKOS
OTTHON 
ZSIRA
Rimanóczy kastély

CÍM:  9476 Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.
SZAKMAI VEZETŐ: dr.Tóthné Papp Piroska
TELEFON:  06-99/543-203
KAPCSOLATTARTÓ: Diczházyné Holler Anita
TELEFON:  06-30/423-7681
E-MAIL:  holler.anita@zsiraint.hu
HONLAP: www.efozsira.hu



Az otthon Zsira község központjában egy 
1739-ben épült barokk kis kastélyban, idősek 
Budapestről történő beköltöztetésével 1951. 
április 4-én kezdte meg működését, majd 
1975-ben fokozatosan váltották fel az időseket 
értelmileg akadályozott lakók. Termékeink a 
szociális foglalkoztatás keretén belül készültek. 
Megvásárolhatóak az intézmény területén lévő 
idegenforgalmi pavilonban, valamint előzetes 
egyeztetés alapján postai úton. Árainkat meg-
találhatják honlapunkon a Termékkatalógus 
főmenü alatt. Bővebb tájékoztatásért kérjük 
keressen minket elérhetőségeinken. A kastély 
előzetes bejelentkezés alapján látogatható!

Termékek: kerámiák, textíliák, papírtermékek
fajátékok, fonott termékek



SZILÁGYI 
CSALÁD-
FERTŐHOMOKRÓL

„Tradíciók új formában”

CÍM:  Fertőhomok Akác u. 8
TELEFON:  06 30/360 74 88, 06 30/5297007
E-MAIL: lajszi@gmail.com



Boglárka Szilágyi 
MA Book Arts
Camberwell College of Arts

This is me

April

Szilágyi Boglárka – formatervező, iparművész

Szilágyiné Kaplony Éva – dekoratőr, több mint egy 
évtizeden át a Magyar Reklám Szövetség alapító és 
vezetőségi tagja és minden anyagból alkotó

Szilágyi Lajos – mester dekoratőr, belsőépítész, 
látványtervező

A Szilágyi család tizenöt éve érkezett a Fertő-tájra és 
a táj nem ereszt, mindenkit megfogott. Szilágyi Bog-
lárka a soproni művészeti egyetemen- AMI - szerzett 
művész diplomát. A család többi tagja negyven éve 
dolgozik a látvány művészetek valamelyik ágában és 
mindig valamilyen alkotó közösségben. Munkánkkal 
ma is segítjük a Fertő vidék minőségének emelését.



A VÉDJEGY TAGJAI:

 1 Ölbei Kinga, Réka Szappanműhely – Sopronkövesd

 2 Kovács Alajos, népi iparművész, fafaragó – Hegykő

 3 Völgyi János, festőművész – Hegykő

 4 Schmaler Petra (LaPetra), ékszerkészítő – Harka

 5 Dr. Nagy Attila, fotóművész – Harka

 6 Szováti Szilvia, keresztszemes hímzések – Fertőd

 7 Kelediné Mészáros Ágnes, fa dísztárgy készítő – Pinnye

 8 Fogyatékosok Otthona kézműves termékei – Zsira

 9 Szilágyi Család, grafika, dekoráció, belsőépítészet, formatervezés – Fertőhomok
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT TERMELŐINKRŐL AZ ALÁBBI OLDALON TALÁL:

VIDÉK MINŐSÉGE ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:

HEGYKŐ – Tornácos Panzió, Helyi Termék Bolt    

ESTERHÁZY-KASTÉLY, FERTŐD - múzeum shop   

FERTŐSZENTMIKLÓS, FERTŐD–ESZTERHÁZA – Ábrahám Zöldség-Gyümölcs Boltok 

alpokalja-fertotaj.hu videkminosege.hu



NATURAMA TÚRATÉRKÉP – (online letölthető  
a fertotaj.info oldalról, ahol kisfilmeket is  
megtekinthet térségünkről)

KERÉKPÁROS TÉRKÉP 

ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ ÍZEI –  
receptes könyv nagyanyáink konyhájából

REGÉL AZ ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ –  
térségi mesekönyv

A Vidék Minősége Védjegy 
Központot, amely egyben a 
vidékfejlesztési egyesület  
központi irodája is,  
2014. szeptemberében adta át  
egyesületünk a fertőszéplaki 
Széchényi kastély egyik  
szárnyában, egy nemzetközi 
együttműködési pályázat  
segítségének köszönhetően.

Egyesületünk kiadványai, amelyek segítségével 
jobban megismerheti térségünket…

VIDÉK MINŐSÉGE ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:

HEGYKŐ – Tornácos Panzió, Helyi Termék Bolt    

ESTERHÁZY-KASTÉLY, FERTŐD - múzeum shop   

FERTŐSZENTMIKLÓS, FERTŐD–ESZTERHÁZA – Ábrahám Zöldség-Gyümölcs Boltok 



HISZÜNK ABBAN, HOGY A VIDÉK MINŐSÉGET AD ÖNNEK.
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