
C
síkszeredában, az 
egykori Úz Bence 
kocsma helyiségé-
ben most különböző 
varrógépek, hím-
zőgép, szabóasztal, 

bőrök és anyagok sorakoznak, itt öl-
tenek formát a Zsófi  által megterve-
zett és varrott darabok. „A női pénz-
tárcamodellek voltak az elsők. Az 
első darabokat még kézzel varrtam, 
most már géppel, mert könnyebb és 
gyorsabban elkészülnek. Tanulmá-
nyoztam és kikísérleteztem néhány 
táskamodellt, és saját ízlésem szerint 
alakítottam. Igyekszem, hogy min-
den termék valamilyen módon kö-
vesse a tulipánformát, vagy elrejtem 
benne kicsiben. Vállalkozásom ne-
vében is benne van a tulipán, ez szé-
kely mivoltomra is visszavezethető, 
illetve arra, amit otthonról hoztam. A 
népi motívumokból választottam ki 
egyet, és lehetőség szerint minden-
hova belopom, ahova csak lehet.”

Mindez egy nappaliból indult 
mintegy négy évvel ezelőtt, kezdet-
ben fülbevalókat és pénztárcákat 
készített, aztán következtek a na-
gyobb darabok, az övtáskák. Ezekkel 
elment egy vásárra, és mivel nagyon 
jó visszajelzéseket kapott, ez nagy 
lendületet adott neki, így további vá-
sárokra is jelentkezett.

A zenétől a varrásig 

Zsófi  édesapja és nagytatája fafara-
gással foglalkozott, ő maga is szere-
tett bütykölni. „Édesapámnak az volt 
az egyik mottója: fi am, hogyha nincs, 
akkor találj valamit, ami helyettesí-
ti. Otthon is láttam, hogy meg lehet 
csinálni dolgokat. Sokszor szétszed-
tem olyasmit is, ami jó volt, aztán 
vagy sikerült összerakni, vagy nem” 
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Sokan vagyunk 
most táskások 
a városban, 
de mindenki 
igyekszik, 
hogy kicsit 
másképp 
csinálja. Nem 
tudom, hogyan 
történt az el-
múlt két-három 
évben, de tás-
kabumm van. 
Fontos viszont, 
hogy segítünk 
egymásnak.

Egy nappaliban kezdte a bőrtáskák készítését, 
ma saját műhelye van Bene Zsófi nak
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Úz Bencéből kézműves
– meséli nevetve. És bár zenetagoza-
ton végzett a Nagy István Művészeti 
Iskolában, a zene hobbiként maradt 
meg az életében, másfelé irányult a 
tevékenysége: varrni kezdett. Mivel 
pedig egyre nagyobb lett az igény ter-
mékei iránt, igyekezett egyre többet 
is készíteni, hogy minél több vásáron 
megfordulhasson, minél nagyobb 
készlettel. Egy vásárban hallott egy 
szintén táskákat készítő kézművestől 
egy pályázatról, és egy pályázatíró 
iroda segítségével belefogott.

„Anyósom működtette harminc 
évig az Úz Bencét. Ő már kicsit be-
leunt, szerette volna bezárni, épp 
abban az időszakban, amikor meg-
nyertük a pályázatot és helyet kellett 
keresnünk a műhelynek. Felajánlot-
ta, hogy átadja nekünk ezt a helyet. 
Így bezárta a bárt, mi kicsit felújí-
tottuk, és beköltözünk, épp időben, 
mert érkeztek a gépek.”

Jelenleg rajta kívül még két személy 
dolgozik itt, többnyire az általuk ter-
vezett termékeket készítik el, de volt 
már olyan is, hogy a megrendelő sa-
ját igénye szerint alakították a kért 
darabot. Úgy látja, a vevők egy részé-
nek fontos, hogy egyedi terméket vá-
sároljon. Mint mondta, az utóbbi idő-
ben nem üzletből vásárol anyagokat, 
hanem újrahasznosítható textilekkel 
dolgozik, a bőrt pedig a környékbeli 
termelőtől szerzi be.

„Szívesen használok újrahaszno-
sított textilanyagokat. Már voltak 
felajánlások, behoztak egy-egy zsák 
anyagot, hogy használjam fel. A fér-
jem nagymamája varrással foglalko-
zott, tőle is sok anyagot kaptam. Az-
tán van olyan, hogy valaki behoz egy 
szakadt nagykabátot, hogy szeretne 
belőle egy táskát vagy neszesszert 
bőrrel kombinálva, azt is szívesen 
megcsináljuk, sőt igyekszünk rááll-

ni arra, hogy ha valakinek van egy 
kedvenc ruhadarabja, azt be tudjuk 
építeni. Megvan, hogy milyen forma 
szerint dolgozunk, de ha azon belül 
változtatásokat kérnek, szívesen vál-
toztatunk.”

Vásárok ideje 

A vásározásokról elmondta, ki kell 
járni az útját, hogy a vásárokon el-
fogadják az adott kézművest, ugyan-
akkor a piacra is „be kell törni”, és 
el kell érni azt, hogy az internetes 
rendelésekkor az emberek megbízza-
nak a kézművesben.

„Nem könnyű út ez. Van olyan vá-
sár, ahova három éven keresztül folya-
matosan jelentkeztem, és idén sikerült 
bejutni. Fontos, hogy színvonalas vá-
sárokon jelenjünk meg. Sok mindent 
meg kell tapasztalni. Voltam olyan vá-
sáron, ahol nagyon keveset árultam, 
és közben ki kellett fi zetni az útikölt-
séget, az ottlétet, a standot. A vásáros 
időszakok közül a karácsony előtti 
zsúfoltabb, a hétvégén is három vá-
sáron leszünk jelen. Nyáron a magyar 
vonatkozású rendezvények vásáraira 
járok, ugyanakkor Csíkszeredában a 
Szabadság téren rendszeresen tarta-
nak őszi, tavaszi vásárt, városnapi so-
kadalmat, és ezeken igyekszem jelen 
lenni a termékeimmel.”

Beszélgetésünkkor arról is szó 
esett, hogy több táskakészítő műhely 
is működik a városban, mégis minde-
nik termék egy kicsit másabb, mint a 
többieké, színekben, formákban ki-ki 
az ízlésének megfelelően alakította 
ki saját arculatát. „Sokan vagyunk 
most táskások a városban, de min-
denki igyekszik, hogy kicsit másképp 
csinálja. Nem tudom, hogyan történt 
az elmúlt két-három évben, de tás-
kabumm van. Fontos viszont, hogy 

segítünk egymásnak, volt, hogy az 
egyik vásárra én vittem el egy má-
sik kézműves cuccait, a másikra ő 
az enyémeket. Mindenki más-más 
stílusban készíti, megférünk egymás 
mellett.”

Termékei néhány hónapja megkap-
ták a Székely Termék védjegyet, hoz-
zájárult ehhez az igényes munka, a 
tulipán motívum, valamint az, hogy a 
felhasznált bőrt a környékről szerzi be.

Rá is térünk a munkafolyamatra: 
a bőröket kiválasztja, és megnézi, 
hogy épp mire lenne szükség. „Min-
denikbe beleszeretek, elképzelem, 
hogy mit tudnék belőle készíteni. 
Kiterítem, és látom, hogy mi lesz be-
lőle. Meg szokta mutatni, hogy mi 
szeretne lenni, például egy kirívó, 
sárga övtáska vagy egy visszafogott 
pénztárca. A megmaradt kisebb bőr-
darabokból fülbevalókat készítek. 
Mindent felhasználok, amit tudok. 
Sőt, félretettem a megmaradt bőrhul-
ladékot is, majd abból is kitalálok va-
lamit. Tervezek másféle termékeket is 
készíteni, januárban és februárban, 
ami vásározás szempontjából holt 
időszak, akkor kikísérletezem, és re-
mélem, hogy a tavaszi vásáron már 
ezeket is tudom kínálni” – avat be 
Bene Zsófi , majd végigtekint a műhe-
lyén, és hozzáteszi:

„Ez egy megvalósult álom. Mert 
amikor otthon nekikezdtem a nappa-
liban, nem gondoltam, hogy ez össze 
fog jönni. De kiderült, hogy errefelé 
van az utam. Nagy segítség egy ilyen 
pályázat, bátran vágjon bele, aki 
ilyesmiben gondolkodik. Oda kell áll-
ni, de megéri, mert akkora lökést ad, 
hogy nem biztos, hogy kapunk még 
egy ilyen lehetőséget az életben.”
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Amikor kiteríti maga elé a bőröket, anyago-
kat, azok megmutatják, hogy milyen formát 
öltenének leginkább. A végtermékek pedig 
sok kísérletezés eredményei – magyarázta 
Bene Zsófia, aki mostantól a volt Úz Bence 
helyén már saját műhelyében dolgozhat. 
Övtáskák, hátitáskák, pénztárcák, neszesz-
szerek, dohánytartók, szatyrok és fülbevalók 
készülnek itt.




