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Együttműködés a helyi kézműves termékek megismertetése érdekében
A Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület koordinálja azt az új kezdeményezést, mely a
helyi kézműves termékek széleskörű megismertetését, megjelenését célozza meg.
2009 őszén alakult meg a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület, melynek tagjai a
térségünkben élő és alkotó kézművesek. Az együttműködés keretében sikerült partnereket
találni az Ócsai Tájház, a Dabas Motel tulajdonosa Birizdó Imre, valamint az újlengyeli
Akáctanya tulajdonosa Mucsi Katalin személyében, akik készségesen vállalták, hogy a helyi
kézműves termékeket bemutató vitrineknek helyet adnak az általuk üzemeltetett helyszíneken.
A Dabas Motel éttermében, az Ócsai Tájház fogadó szobájában és az újlengyeli Akáctanya
közösségi termében elhelyezett tárolókban láthatók azok az egyedi kézműves termékek,
melyek kiváló minőségű, népművészeti értékkel bíró portékák.
Érdekes színfoltot képvisel a kézműves termékek között Gulyásné Szabó Zsuzsanna
gyöngyfűző Népi Iparművész ékszerei, Némethné Kozma Ilona kosárfonó Népi Iparművész
hagyományos vessző kosarai, valamint a Walldorf babákat készítő Mundruszné Pál Gizella
alkotásai. Gyönyörű hímzéssel díszített illatosító párnákat láthatunk Varró Ágnestől, Tiffany
stílusú ólomüveg lámpákat Schönauer Barbarától. A karácsony közeledtével érdemes
végignézni a gyermekek számára készült fajátékokat, falovat, fakardot, búgócsigákat valamint a
Szaller Anita által készített textiljátékokat. A fazekasok és keramikusok ólommentes bevonattal
készült edényei mindennapi használatra alkalmas praktikus és szemet gyönyörködtető termékei
szintén a karácsonyi ajándékozást könnyítik meg számunkra.
Kísérjék figyelemmel Önök is a helyi kézművesek munkáját, ajándékozzák meg helyben
készült, egyedi termékekkel szeretteiket és vásároljanak a fenti helyszíneken elhelyezett
termékekből, vagy keressék fel az Egyesület székhelyét, a Kisgyerek Alapítvány Kézműves
Műhely és Tájházat, Dabason a Lakos doktor u. 27. szám alatt.

A Dabas és Térsége Kézműves Egyesület tagjai :
-

Deák Ildikó csuhébaba készítő - Kakucs
Fülöp Krisztina csuhés – Örkény,
Fülöp Péter fajáték készítő - Örkény,
Gulyásné Szabó Zsuzsanna gyöngyfűző Népi Iparművész - Bugyi,
Gulyás Zoltán fafaragó - Bugyi,
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-

Juhász Borbála keramikus - Alsónémedi,
Kocsis Jánosné Pintér Ildikó fazekas - Bugyi,
Mundruszné Pál Gizella babakészítő - Bugyi,
Mundrusz Tamás fajáték készítő - Bugyi
Némethné Kozma Ilona kosárfonó Népi Iparművész - Ócsa,
Schönauer Barbara díszműüveg készítő - Hernád
Szaller Anita textiljáték készítő – Dabas
Szente Krisztina fazekas - Dabas
Tömösközi Ágnes kerámikus - Ócsa
Varga Zoltán fafaragó - Ócsa
Varró Ágnes hímző – Dabas
Pencz Betti csuhébaba készítő – Dabas
Németh Zsolt fazekas – Ócsa
Kardos Linda Keramikus – Ócsa
Fehér Anna gyöngyfűző – Felsőpakony
Dobos Krisztina bőrműves, a Népművészet Ifjú Mestere – Felsőpakony

Elérhetőségek:

Kisgyerek Alapítvány Tájház 2370 Dabas, Lakos dr. u. 27. E-mail: szente.krisztina@tajhaz
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