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z elmúlt 20 évben nagyon sok szakmai
élményben volt részem: versenyek itt-
hon és külföldön, számtalan fodrász-
bemutató, szemináriumok, fotózások.
Ezek az események mind hozzájárul-
tak ahhoz, hogy tudásom elmélyüljön,

és még elhivatottabbá váljak. Szerelmes vagyok
a szakmámba, ez az, ami folyamatosan lendületben
tart.
Egész életemben érdekeltek az újítások, a nehezebb
szakmai fogások. Már fodrászkodásom elején nem
hagytak nyugodni a miértek. Csak akkor tudtam vala-
mit igazán jól elkészíteni, ha tudtam, hogy mi miért
történik a fejen illetve egy-egy mozdulat mögött mi-
lyen gondolatsor lakozik. Talán éppen ezért fordultam
nagyon korán az oktatás felé: szerettem volna a fejem-
ben lévő gondolatokat mielőbb megosztani a fodrász
kollégákkal. Ez az érzés, ez az elhivatottság 20 év eltel-
tével sem változott.
A szalonban töltött idő nagyon fontos számomra, mert
a mindennapi munka sok technikai újítást indít el ben-
nem, amit a vendégeimmel való kommunikáció alapoz
meg. Hosszú évek óta azt vallom, hogy a személyre sza-
bott frizurakészítés ott kezdődik, amikor szakértel-
münk segítségével olyan frizurát készítünk, mellyel ki-
hangsúlyozzuk vendégünk egyéniségét, kiemeljük

a szépséget és boldogabban, magabiztosabban távozik
tőlünk.
A folyamatos fejlődés nekem azzal jár, hogy újabb és
újabb gondolatok születnek, melyek összekapcsolód-
nak végül, mint egy lego építmény. Ezt a látásmódot
mestereimnek köszönhetem, akik a legmagasabb tu-
dással és szakmai alázattal tanítottak. Nagyon hálás
vagyok nekik ezért! 
Szerencsésnek mondhatom magam, mert lehetősé-
gem volt több nemzetközi rendezvényen szerepelni,
amit ezúton köszönök azoknak a cégeknek, akik mö-
göttem álltak és támogattak. Büszke vagyok rá, hogy
az elmúlt években 13 oktató DVD-t készítettem, 2005
óta minden évben kidolgoztam az adott trendnek meg-
felelő frizurakollekciót, több ezer kollégával találkoz-
tam rendezvényeken illetve saját oktatási módszerem-
mel tartott képzéseimen. Továbbra is rendületlenül ha-
ladok előre, hajtanak az új kihívások és lehetőségek. 
Idén ősszel szeretném megünnepelni ezt a dupla jubi-
leumot egy nagyszabású szakmai bemutatóval, mely-
nek a Beauty Hair & Spa Szakkiállítás és Vásár ad ott-
hont  2013. november 9–10-én. Itt fog megjelenni a leg-
újabb hajvágó oktató DVD-m is, melyről már sokan ér-
deklődtek.
Várok mindenkit szeretettel, ünnepeljünk együtt! 

FÁTRAI KRISZTINA
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ÓEbben az évben két olyan különleges évszám játszik szerepet az életemben, 

ami egyszerre csak egy alkalommal fordulhat elő a pályafutásom alatt. 
Éppen 20 éve vagyok a pályán, és ebben az évben leszek 40 éves. 


