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A látszólag ôrült ötlet mégis útjára indult. 

Két nagyon lelkes, vidám, fiatal hölgy erre 

még céget is alapított. A párosítás is töké-

letes,  Papp Ildikó gazdasági szakember-

ként két lábbal áll a talajon, az ötletgaz-

da Réti Éva, bár eredeti hivatását tekintve 

építész, a cégben designer, ruhatervezô, 

az álmodozó. 

– Honnan jött az ötlet? – kérdezem tôlük.

– Már gyerekkoromban érdekelt a szabás-

varrás – mondja Éva – De jó tanuló gye-

rek lévén nem lehettem varrónô, egyetem-

re mentem. Régi álmomat azonban, hogy 

egyszer divatcégem lesz, és ruhákat terve-

zek a mai napig nem adtam fel. Úgy ér-

zem, csak a megfelelô pillanatra várt ben-

nem az elhatározás, amikor megszületik az 

ötlet, és jött a hirtelen gondolat! Mi lenne, 

ha a kidobott farmer ruhából, nadrágból, 

kabátból, szoknyából, – kihasználva ennek 

az anyagnak azt a sajátosságát,  hogy a 

használat nemesíti ezt a textíliát, némi ra-

finériával, ötlettel új darabokat álmodnánk 

és készítenénk. Egy idén januári napon ke-

restem meg ötletemmel Ildikót, akivel már 

régóta jó barátságban vagyunk. Miután 

ismerjük egymást, azt is tudtam, hogy Ildi-

kó üzletileg is megfelelô partner ebben…

– Éva elmondta az ötletét – veszi át a szót 

Papp Ildikó. – Azt mondta, ne válaszoljak 

azonnal, elôbb gondoljam át. A sors úgy 

hozta, hogy éppen akkor nekem is válto-

zott a pályám, ezért örömmel csatlakoz-

tam. Igaz, ma még mindketten fôállású 

munkánk mellett végezzük azt a rengeteg 

munkát, ami egy új cég beindításával, a 

termékek, a márka bevezetésével jár. So-

kat dolgozunk, de a kezdet után egymást 

követô sikerélményeink azt mutatják, hogy 

jó úton haladunk.

– A Médiawave elôtt, idén áprilisban még 

csak egy bábunk volt és öt ruhánk, de a 

szerencse úgy hozta, hogy a rendezvé-

nyen már nyolc ruhát be tudtunk mutatni. 

– mondja Éva. – Ahogy az emberek tudo-

mást szereztek arról, hogy mivel foglalko-

zunk egyre több használt farmer ruhát jut-

tattak el hozzánk, egyre több helyre hív-

tak meg minket és egyre több szakmai, üz-

leti kapcsolatunk lett idôközben. 

– Milyen stílust képviselnek termékeitek és 

hogyan kell elképzelni ezeket a ruhadara-

bokat? – kérdezem. 

– A kidobott, használt farmerruházat még 

használható részeibôl készítjük az új termé-

ket. Más anyagokkal, tüllel, csipkével, bár-

sonnyal kombináljuk, hagyományos ma-

gyar motívumokból merítve diszkrét hímzést 

is elhelyezünk a darabokra, ha indokolt. 

Ruháink elsôsorban nôknek készülnek, 

sportos-elegáns vonalat képviselnek, egye-

di darabok és ami a legfontosabb, környe-

zettudatos termékek. Ilyen alapanyagokból 

elképzelhetô napi üzleti viselet, de még al-

kalmi, ünnepi megjelenés is. A ruhák mel-

lett kiegészítôket is készítünk, táskákat, te-

lefontartókat, tarisznyákat.

A Réthy  Fashion egyedi, szép ruháit né-

zegetve ámulatba ejt, hogy ha nem tud-

nám, el sem merném hinni, hogy egy-egy 

elegáns alj, kiskosztüm új élete egy haj-

dan jobb sorsot megélt farmer még épen 

marad darabjaival kezdôdött. Az ötlet 

korszerû, divatos, merész, meghökkentô 

– talán éppen ezért olyan sikeres. 

Gácsi Lilla

A kidobott farmer újra álmodva

Papp Ildikó Réti Éva

Vajon kinek jutna eszébe, hogy régi, agyonhordott, megunt farmerját újraszabja,  tüllel, bársonnyal, pár öltés-

nyi elegáns hímzéssel feldobva megalkossa az év alkalmi ruhadarabját? Ugye nagyon keveseknek? 
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Sok évnyi tervezés után 2012-ben létrehoztunk egy olyan vállalkozást, mely a kidobott 
farmeranyag újrahasznosításával foglalkozik.

Elsô kiállításunkra pályázattal nyertünk meghívást, a – MEDIAWAVE Fesztivál keretein be-
lül megrendezett – RE-LIKVIA Kiállításra. Ezután meghívást kaptunk a Szigetszentmiklósi Szép-
ségfesztiválra, ahol bemutathattuk ruháinkat. A GreenPortal szervezésében újrahasznosított 
anyagokkal dolgozó mûvészekkel együtt vettük részt egy Recycling partyn. Ennek eredmé-
nyeképp létrehoztunk egy közösséget a facebookon – a Hungarian Recycled Art néven –, 
mely az újrahasznosító magyar alkotókat és kedvelôiket hozza össze.

A textilanyag újrafelhasználásának az északi országokban már hagyományai vannak, 
nem úgy, mint hazánkban. Finnországban felfigyeltek ránk és meghívást kaptunk a Re-Jeans 
Kiállításra, hogy állítsuk ki termékeinket. A ruháinkat kivittük Helsinkibe, valamint a kiállítás-
ra összeállítottunk egy prezentációt a magyarországi textil újrahasznosításról. Rajtunk kívül 
a finn Remake Ekodesign, ill. Remade team divatcég állít ki, valamint kivittük még két ma-
gyar ékszertervezô (Cirrhopprecycle és Brigzone) munkáit is. A kiállításon 64 darabot mu-
tatnak be, mind újrahasznosított termék: farmer ruhák, szoknyák, zakók, nadrágok, ill. más 
újrahasznosított textil ékszerek, táskák, kiegészítôk.

Ennek az együttmûködésnek, nemcsak egy kiállítás volt a célja, hanem az, hogy egy-
mással megosszuk tapasztalatainkat, megbeszéljük azokat a technikákat, amellyel a leg-
nagyobb hatékonysággal és ötletgazdagsággal lehet feldolgozni ezeket az anyagokat. 
A kiállítás alkalmával beszéltünk a jövôrôl. Az együttmûködés folytatásaként a következô 
kiállítást itt Magyarországon szeretnénk megrendezni. Ezenkívül meghívást kaptunk a jövô 
májusban Finnországban rendezendô nagy recycling vásárra, melynek fô szervezôje a 
Remake cég alapítója és tulajdonosa. 

Meghívást kaptunk október 27-én megtartott Irhás-árok divatbemutatóra, ahol szintén 
nagy sikert aratott kollekciónk.

Réthy Fashion Kft.
www.rethy-fashion.com

facebook.com/

rethyfashion

info@rethy-fashion.com


