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Kemenes Ilona-szövött mellény, stóla 

Email: kemenesili@gmail.com 

 

 

Kamocsay Judit- népi iparművész 

szövő 

szövött stóla 

Kissné Sponga Zsuzsann- népi 

iparművész hímző 

hímzett öv 

email:  

jkamocsay@freemail.hu 

kissne.zsuzsa@invitel.hu 

       

      

 

 
 

Kamocsay Judit- népi iparművész 

szövő szövött stóla 

email: jkamocsay@freemail.hu 

mailto:jkamocsay@freemail.hu
mailto:jkamocsay@freemail.hu
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Kamocsay Judit-népi iaprművész 

szövő 

szövött stóla 

Kamocsay Judit és Nagy Gyöngyi 

(népi iparművész gyöngyfűző)- 

gyöngyös, szövött öv 

email:  

jkamocsay@freemail.hu 

gyongyi.nagy111@gmail.com 

 

 

Nagy Gyöngyi- népi iparművész 

gyöngyfűző 

gyöngy szorítkó (öv) és nyaklánc 

email: gyongyi.nagy111@gmail.com 

 

 
 

Kamocsay Judit- népi iaprművész 

szövő 

szövött öv, szövött kabát 

email:  jkamocsay@freemail.hu 

 

mailto:jkamocsay@freemail.hu
mailto:gyongyi.nagy111@gmail.com
mailto:gyongyi.nagy111@gmail.com
mailto:jkamocsay@freemail.hu
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Bérczes Csilla- npi iparművész 

gyöngyfűző 

gyöngyös öv és borítéktáska 

email: berczescsilla@gmail.com 

 

 

Nagy Gyöngyi-népi iparművész 

gyöngyfűző 

gyöngy gerdán (nyaklánc) 

email: gyongyi.nagy111@gmail.com 

 

mailto:gyongyi.nagy111@gmail.com


          Nyitott Műhely- kis fekete divatprojekt   

  

 

 

 

Torba Ildikó- népi iparművész 

szűrrátét készítő 

szűrrátétes ruha és nyaklánc 

email: torba.ildiko@gmail.com 

  

Torba Ildikó- népi iparművész 

szűrrátét készítő 

szűrrátétes nyaklánc és öv 

email: torba.ildiko@gmail.com 

mailto:torba.ildiko@gmail.com
mailto:torba.ildiko@gmail.com
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Turós Istvánné- népi iparművész 

csipkekészítő 

csipkés bolero 

email: hunnialace.eva@gmail.com 

 

  

Balla Gemma, Halmai Edina: 

ecoprintes selyemsál, nemeztáska 

email: 

ballagemma@gmail.com,  

halmai.edina@gmail.com 

 

 

mailto:hunnialace.eva@gmail.com
mailto:ballagemma@gmail.com
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Kamocsay Judit- népi iparművész 

szövő 

szövött stóla 

email: jkamocsay@freemail.hu 

 

 

Fehér Anna népi iparművész 

gyönygfűző és Kelemen Eszter népi 

iparművész bőrműves: gyöngyös 

bőröv 

email:  

kelemenessster@gmail.com 

fehersasfeszek@gmail.com,  

mailto:jkamocsay@freemail.hu
mailto:kelemenessster@gmail.com
mailto:fehersasfeszek@gmail.com
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Balla Gemma: ruha nemez dísszel és 

nemezelt mellény 

email: ballagemma@gmail.com 

 

 

Fiser Józsefné és Nagy Gyöngyi: 

hímzett öv 

email: fisernesaci@gmail.com 
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Turós Istvánné- népi iparművész 

csipkekészítő 

csipkés nyakdísz 

email: hunnialace.eva@gmail.com 

 

 

Turós Istvánné- népi iparművész 

csipkekészítő 

csipkés nyakdísz 

email: hunnialace.eva@gmail.com 

mailto:hunnialace.eva@gmail.com
mailto:hunnialace.eva@gmail.com
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Fehér Anna népi iparművész 

gyöngyfűző: gyöngygallér 

email: fehersasfeszek@gmail.com 

 

 

Kissné Sponga Zsuzsanna 

népi iparművész hímző 

hímzett öv  

email: kissne.zsuzsa@invitel.hu 

mailto:fehersasfeszek@gmail.com
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Fiser Józsefné népi iparművész 

hímző és Nagy Gyöngyi népi 

iparművész gyöngyfűző:  

gyöngyös- hímzett öv 

email: fisernesaci@gmail.com 

     gyongyi.nagy111@gmail.com 

 

 

Nagy Gyöngyi népi iparművész 

gyöngyfűző 

Matyó nyaklánc és borítéktáska 

email: gyongyi.nagy111@gmail.com 

mailto:fisernesaci@gmail.com
mailto:gyongyi.nagy111@gmail.com
mailto:gyongyi.nagy111@gmail.com
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Detre Mikolt és Rózsa Erika: ruha 

szövött-hímzett kiegészítő betétekkel 

email:  

mikoo@freemail.hu,  

detre.mikolt@gmail.com, 

rozsa.erik@gmail.com 

 

 

Somos Veronika-bőrműves: bőrtáska 

Balla Gemma-ecoprintes selyemsál 

email:  

somos.veronika@gmail.com 

balla.gemma@gmail.com 

 

 

mailto:mikoo@freemail.hu
mailto:detre.mikolt@gmail.com
mailto:rozsa.erik@gmail.com
mailto:somos.veronika@gmail.com

