
hangján múlik. Fátrai Krisztina kezdő fodrászkora óta
folyamatosan képezi magát, hogy mindig naprakész
legyen a hajdivatban és a különböző új technikák te-
rén. 2000-ben tett mestervizsgát, majd 2009-ben a Pé-
csi Tudomány Egyetem műszaki karán szerzett diplo-
mát. Minden évben ellátogat a hajdivat fővárosának
számító Londonba, ahol külföldi kollégái munkáival
ismerkedik. London mellett számos más európai vá-
ros – többek között Párizs, Róma, Rimini – nyújt szá-
mára állandó inspirációt folyamatos szakmai megúju-
lásában. 
s trendkollekciók évről évre
2002. óta minden évben kidolgoz az aktuális trendek-
nek megfelelő frizura kollekciót, amely kettős célt
szolgál. Egyrészt vendégei számára megmutatja
a legújabb divatnak megfelelő hajszíneket és vágáso-
kat. Másrészt hazai kollégái számára tart képzéseket,
hajvágással, hajfestéssel, hullámosítással kapcsola-
tos tanfolyamokat. Célja, hogy megossza tudását
a tanfolyamokon fejlődni, tanulni vágyó kollégákkal,
annak érdekében, hogy a fodrászat minél színvonala-
sabb legyen Magyarországon is.
s fellépések világszerte
Az utóbbi években külföldi rendezvényekre is kapott
meghívást, amely nagy megtiszteltetés és öröm volt
számára. Így mutathatta be munkáit Londonban, a Salon
International szépségipari kiállításon és Riminiben,
a Kemon márka kongresszusán. Fodrász csapatával
sok szeretettel vár minden szépülni vágyó vendéget
nemrégiben megújult szalonjába. Vallja, hogy munká-
ban nem lehet az embernek jókedve vagy rosszkedve.
Akármilyen lábbal is kelt fel, az a munkáján soha nem
látszódhat.

jól ápoltság napjaink alapvető követel-
ménye, hiszen így tudunk érvényesülni
szakmai és magánéletünkben egyaránt.
Fátrai Krisztina immár 20 éve azon dol-
gozik, hogy szalonjában vendégei a leg-
jobb szolgáltatást kapják, mindig az egyé -

niségükhöz illő, divatos frizurájuk legyen. 
s a kezdetek…
Pályáját a Zsáner Fodrász Kft.-ben kezdte, a rákospalotai
tanműhelyben. Mesterei Joó Jánosné Marika és Vincze
Zoltánné Éva, majd Szabó Ferenc voltak. Tehetsége előbb
az Örs vezér téri, majd a békásmegyeri üzletükig vezette,
ahol immár önállóan dolgozhatott. A versenyzést – amit
már tanuló korában megtapasztalt – fodrászként is foly-
tatta. A felkészülését Szécsényi István, Péter Ferenc, Szabó
Ferenc és Tárnoky László segítették. Két és fél évnyi ver-
senyzés alatt négyszeres bajnok, többszörös nemzetközi
kupagyőztes és a válogatott tagja lett. Pécs városában
a kétévente megrendezett megmérettetést háromszor
egymás után nyerte meg, így a vándorserleget örökbe kap-
ta… Az iskola elvégzése után ő lett a Zsáner Fodrászat női
szakágának a tanmestere: már húszévesen tanított.
s Ígéretes folytatás…
Az első szalonját még Békásmegyeren nyitotta meg, ma
a főváros szívében dolgozik. Az idáig vezető úton több ne-
ves fodrászcég képviseletében is dolgozott. A L’Oréal Pro-
fessionnel márkánál szakértőként, a Joico-nál és a Gold-
well-nél szakértőként és oktatóként tevékenykedett.
2007–2013-ig a Kemon márka művészeti vezetője, idén ta-
vasz óta pedig a Schwarzkopf Professional csapatát erősíti. 
s a folyamatos szakmai fejlődés útján
A jó frizura magabiztosságot ad, kellemes közérzetet
biztosít, mindez a forma és a hajszín megfelelő össz-
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Fátrai Krisztina ezüstkoszorús fodrászmester

Határtalan 
fantáziával…

a
Éppen húsz éve, hogy fodrász lett. Páratlan kitartással, szakmai alázattal, 
óriási lendülettel dolgozik azóta is. Ezüstkoszorús fodrászmester, idén tavasztól 
a Schwarzkopf Professional együttműködő partnere, ismert és elismert szakember.


