LENHARDT BÉLA
Lenhardt Szíjgyártó 1873

1978-ban születtem, Makón. A Széchenyi István Általános Iskolában, majd az Erdei Ferenc Kereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem tanulmányaimat.
Tradicionális szíjgyártó család a mienk. Ükapám 1873-ban nyitotta meg műhelyét és azóta apáról fiúra száll ez a
mesterség. Már gyerekkoromban az akkor még olajozott deszkapadlójú bőrös műhelyben babráltam. Mivel ebben a
közegben nőttem fel, számomra természetessé vált a bőr megmunkálása és felhasználása a mindennapokban. Első
önálló munkám egy tolltartó volt, amit követett a többi, már megrendelésre.
Mikor apám a szárnyai alá vett 1996-ban, a lovakhoz
kapcsolódó szakmai területtel kezdtük. 1998-ban egy
szakmai összefogásnak köszönhetően létrejött egy képzés,
ahol sikeres vizsgát tettem. Így hivatalosan is szíjgyártó
lehetek, bár ezt az elnevezést azóta törölték a mesterségek
sorából.
Édesapám, aki Népi iparművész és Aranykoszorús Mester,
sok-sok kiállításon részt vett, amiken az általam készített
munkák is szerepeltek.
Az elmúlt 20 év alatt sok minden volt a kezem alatt, ami
egy szíjgyártó műhelyben megfordulhat.
Németországba készítettünk 4-es fogathoz Barokk stílusú fogathámot, ami a szakma csúcsát jelképezi.
Szakmai kihívás volt egy natúr színű Cseklészi stílusú fogatszerszám.

A Hertelendy Gábor Huszárregiment korhű
lovaglókantárai is műhelyünk gyümölcsei.

Különleges, fonott nyelű karikás ostor.
2010-ben egy Benz Viktória veterán autó sárvédőjét bőrrel borítottuk be, hagyományos eszközökkel, kézzel varrva.

Lovas felszereléseink felbukkannak a nagysikerű Trónok harca c.
filmsorozatban.

A Mezőhegyesi Ménes Birtok Zrt. egy II.
világháborús ágyúvontató hám javítását bízta ránk.
Horthy Miklós lovának kantárja is hozzánk került
karbantartásra. Perényi János hódmezővásárhelyi
műgyűjtő tulajdona.
A 2014-es daggendorfi expon is megjelentünk egy rövid bemutatkozás erejéig.
Ezen kívül a világ különböző pontjaira eljutottak termékeink. Európa valamennyi országába, Dél-afrikai
Köztársaságba karikás ostorok, a Közel-Keletre, Kanadába, Ausztráliába sallangok és övek,
New Yorkba kutyafelszerelések, Líbiába csipkés kantárok.
Persze a folyamatos változás és az igények mindig hoznak újdonságot.

Ma már kulcstartókat, óraszíjakat, női/férfi táskákat és tokokat is készítünk. A sok-sok egyedi és míves termék mellett
az autók és motorok kiegészítői is jelen vannak munkáinkban.
2015 óta bejegyzett márkanévvel rendelkezünk.
http://lenhardtszijgyarto.hu/
https://www.facebook.com/lenhardt.szijgyarto?fref=ts
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