
Az évek során Budapest szívében a Vörösmarty tér igazi művé-
szeti és kulturális központja lett a fővárosnak, hiszen szinte minden 
évszakban kiváló programokkal várják az ide látogatókat. Ez a hely 
turisztikai látványosság is egyben, nem véletlen, hogy Európa 10 
legszebb karácsonyi vására között tartják számon - hangsúlyozta 
Szabó Kata, a Magyar Kézműves Szövetség elnöke.  

A rendezvényt a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ szer-
vezi és szövetségünk immáron hatodik alkalommal kínálja szebbnél 
szebb kézműves tárgyait ezeken az alkalmakon. A világ minden 
pontjáról csalogatjuk ilyenkor az érdeklődőket hazánkba. A fokozott 
figyelem nem csupán a város adta gyönyörű kulturális és műemlék 
építészeti örökségeiből adódik, hanem abból is, hogy a tér igazi 

kézműves műhellyé alakul ilyenkor. 

MAGYAR KÉZMÛVESEK 
A VÖRÖSMARTY TÉREN

EGYEDI AJÁNDÉKOK 

Szabó Kata-keramikusSzabó Kata-keramikus

Ócsag Zsolt- üvegműves Carneol Clocks Ócsag Zsolt- üvegműves Carneol Clocks 

Tóth Gabriella -faműves, artisanTóth Gabriella -faműves, artisan
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 Tavasszal ismét ebben a remek környezet-
ben várjuk az érdeklődőket. A nagyszabású 
programsorozat kitűnő lehetőség arra, hogy 
a világ minden pontjára kerüljön egy pici 
magyar művészet, amely öregbíti hazánk 
és mestereink hírnevét. Ezekkel az egyedül-
álló, minőségi termékekkel a külföldiek a föld 
minden szegletébe hírét vihetik hagyomá-
nyainknak – tette hozzá Szabó Kata, aki maga 
is kézműves.

Arra törekszünk, hogy évről évre színvona-
lasabbá tegyük alkotásainkkal a vásárokat, és 
minden alkalommal rangjának méltó helyére 
emeljük. A Kárpát-medence tárgyalkotó kul-
túrája mindig egyedülálló volt Európában, 
a századforduló új művészeti irányzatai is 
merítettek ezekből a stílusirányzatokból. 
Nem véletlen, hogy a népi mesterek mun-
káin keresztül immáron felismerhető például 
a megújult szecessziós dizájner vonulat is. 

Keramikusként számomra erkölcsi és szak-
mai elismerés a Vörösmarty téri vásár. Büszke 
vagyok arra, hogy kettős minőségemben is 
résztvevője lehetek a hazai és nemzetközi 
hírű rendezvénynek. Boldogsággal tölt el, 
hogy minden egyes tárgyammal beköltöz-
hetek mások otthonába.

A vásár 3-400 ezer turistát csalogat hazánk 
minden pontjáról és a határon túlról egyaránt  
a fővárosba. Az immáron hagyományossá 
vált esemény rendszeresen tartogat egy kis 
meglepetést, hiszen valami újdonságot min-
dig hoznak a készítők.  A Magyar Kézműves 
Szövetség közel 60-70 kiváló alkotója több 
ezer saját készítésű portékával jelenik meg 
ilyenkor. A mesterek komoly minőségi rostán 
esnek át és szigorú szabályoknak kell meg-
felelniük ahhoz, hogy saját, egyedi és kreatív 
művészi munkáikkal szerepeljenek ezen a 
nagyszabású program-sorozaton. 

Sokan azt állítják, drága termékeket áru-
sítunk a Vörösmarty téren. Mindenkit meg-
nyugtatunk, a kézművesek itt ugyanazon az 
áron kínálják a dolgaikat, ahogyan azt egész 
évben bárhol máshol. 

Németh Orsi ékszerkészítőNémeth Orsi ékszerkészítő

Lehel Krisztina - textilajándékokLehel Krisztina - textilajándékok

Sziffer Péter - virágkötő, ‚Parpar’ Sziffer Péter - virágkötő, ‚Parpar’ 

Pesti Tamás-üvegműves Pesti Tamás-üvegműves 
Tiffany- és olvasztott üvegekTiffany- és olvasztott üvegek
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Ugyanakkor folyamatosan követik a tren-
deket, egyedi stílusukkal ötvözik, színesítik a 
modern formákat. Nem futószalagon gyártott 
tömegáru ez, minden egyes fázis őrzi a kezük 
nyomát, a saját kis alkotóvilágukat is láttatva. 

Aki egy-egy alkalommal ellátogat a Vörös-
marty térre, szembesülhet azzal is, hogy 
milyen gazdag a magyar kézművesség. Aho-
gyan az egyes műhelyek pavilonjai között 
nézelődünk, láthatjuk, mennyi ősi szakmá-
val foglalkoznak a mesterek, s hogy azonos 
alapanyagokból mennyi különböző termék 
készülhet. A faműves, bőrös, keramikus, szűcs, 
textil-, üveg- és rongyműves, ékszer-, ruha-, 
hangszer-, báb-, játék-, könyv-, méz-mézeska-
lács-, szappan- vagy macikészítő, nemezelő, 
papírmerítő, gyertyaöntő, továbbá virágkötő, 
grafikus, kosárfonó, kovács és még megany-
nyi kézműves foglalkozást sorolhatnánk. A 
paletta rendkívül színes, változatos és a leg-
fontosabb az, hogy ezek a tárgyak egyediek. 
Nincs két egyforma közöttük. Hatalmas érté-
ket és kincset tartunk a kezünkben egy-egy 
darab láttán. Az ország szinte minden pont-
járól vannak itt kiállítók, így az egyes helyek 
hagyományai szerint mást és mást kínálnak 
a mesterek. Gondoljunk például egy bőrdísz-
művesre, aki a tájegységének megfelelő motí-
vumokat használja. Ezért nem lehet még az 
azonos mesterségeket sem összehasonlítani, 
mert az egyes vidékek jellemzői miatt külön-
böző minden egyes kézműves tárgy. 

Egyedülállónak számít továbbá még azért 
is a vásár, mert az érdeklődő  személyesen 
találkozhat a készítőkkel. Sok visszatérő ked-
ves vevő látogat el a térre, aki ezekből az aján-
déktárgyakból válogat szeretteinek.  

A nemzetközileg is elismert rendezvényen 

a népművészeti portékák mellett kortárs 
dizájner termékeket is árusítanak a kézmű-
vesek, hogy minden igényt kiszolgáljanak 
– zárta gondolatait az elnök. 

Kézműveseink arról mesélnek, hogy mit jelent 

nekik a Vörösmarty téri vásár akár advent, akár 

tavasz idején.

– A családdal együtt töltött idő, a nagy-
mama fáradhatatlansága mind-mind vissza-
köszön munkáimban - árulta el Báling Aranka, 
népi iparművész. - Ezekből a gyökerekből 
táplálkozom, amit még kislányként a nagy-
szüleim „ültettek el” bennem, s amire ők taní-
tottak meg az akkori parasztkultúrában. Ezek 
a hagyományok jelennek meg a Vörösmarty 
téri vásárban is, ahol talán én is megmutat-
hatom egy nagyon pici kis baranyai faluból 
előkerült értékeket a budapesti közönségnek. 

Bozsik Szilvi hernyóselyem ékszerei és 
kendői remek kiegészítői lehetnek egy-egy 
ruhatárnak. Azt pedig kevesen tudják, hogy 
ez az anyag amellett hogy rendkívül bőrbarát, 
antiallergén, nyáron hűt, télen pedig melegít. 

- Munkáimhoz kizárólag saját tervezésű 
és kivitelezésű alapanyagot használok, her-
nyóselymet és bőrt. A technológiából adó-
dóan a szín- és formavilág rendkívül gazdag. 
Termékeimmel találkozhatnak hazai, illetve 
európai design-üzletekben és vásárokban az 
érdeklődők. Minden egyes darab egyszeri és 
megismételhetetlen.

 Ideális ajándék minden különlegest ked-
velő hölgynek.

Nemezkalapjaimat főleg a téli időszakban 
készítem a finom merinó gyapjú, a selyem 
kelmék összedolgozásával. Minden tárgyam 
egyedi, kis mennyiségben festem a gyapjút, 
a selymet és utána dolgozom fel. Csinálok 

kalapokat, sálakat, vállkendőt, kesztyűt. Nyak-
ékeim apró virágok, rövid-hosszú változatban 
mindenkinek boldogságos viselet és jó aján-
dék - mondta Klátyik Melinda nemezkészítő. 

Kézművesként megtisztelő számomra, 
hogy a munkáimmal jelen lehetek a Vörös-
marty téri vásárokon - meséli Lehel Krisztina 

ruhatervező. - Az elmúlt évek során a szabad-
téri rendezvényekhez igazodva nyáron ruhá-
kat, táskákat készítek, télen viszont különböző 
textil-kiegészítőket, táskákat, neszesszere-
ket, pénztárcákat, szemüvegtokokat terve-
zek tinédzsereknek, gyerekeknek és vidám 
felnőtteknek. A termékeimet kétszemélyes 
manufaktúrában varrjuk, ezzel is biztosítva 
az egyediséget. 

„Ajándéknak élem meg, hogy több mint 
2 évtizede alkotok és néhány éve már a 
lányommal együtt ékszerbe formázhatjuk a 
derűt, a természet ihlette szépséget - meséli 
Németh Orsi ékszerkészítő, akinek már sike-
rült átörökítenie legalább a családban ezt az 
igen szép mesterséget.  - Elegáns és játékos 
formákkal, egyedi használati tárgyakkal is 
készülünk a vásárokra. Ajánlom mindenkinek, 
aki személyes ajándékkal szeretné meglepni 
barátait, szeretteit. A Vörösmarty téri vásár 
nagyon jó alkalom számunkra, hogy közvet-
len kapcsolatba kerüljünk vevőinkkel, kedves 
visszajelzéseik még több lendületet adnak 
újabb ötleteinkhez.”

Pótor Melinda

fotók: Okolicsányi Zoltán

Rendhagyó divatbemutató 
a Magyar Kézműves Szövetség 

gyönyörű darabjaiból

Bozsik Szilvi- textiltervező iparművészBozsik Szilvi- textiltervező iparművész

Antos Balázs-textilműves Antos Balázs-textilműves 
ZipBag-cipzártáskák ZipBag-cipzártáskák 

SIKERES RENDEZVÉNY

52     SIKERES NôK 2017/február

2017 02 NŐK BOOK.indb   522017 02 NŐK BOOK.indb   52 2017. 02. 14.   8:22:022017. 02. 14.   8:22:02

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html

