
ARATÓ KRISZTIÁN

fodrászmester,

a férfi válogatott tagja

Ress Károly tanítványa.

Tizenöt éves kora óta

versenyez. Ô az elsô 

magyar fodrász, aki 

világbajnokságon arany-

érmet szerzett (nôi „Full

Fashion” kategóriában)!

KOVÁCS ATTILA fodrász, 

a férfi válogatott tagja

1995 óta fodrász, négy éve saját szalon-

jában dolgozik. Számos magyar verseny

dobogós helyezettje. A berlini és a moszk-

vai világbajnokság után Chicago-ban már

harmadik alakalommal mérettette meg

magát a magyar fodrászválogatott tagja-

ként, ahol csapatban az ötödik helyet 

sikerült megszerezniük. Jövôbeni tervei

között szerepel a 2010-es Párizsi világ-

bajnokságon való részvétel. 

CSEH ISTVÁN fodrászmester, tréner

Húsz éve versenyez rendszeresen nemzetközi megmérette-

téseken. Büszkélkedhet EB elsô, vb 10-11. helyezéssel.

Amerika Kupát nyert Montevideoban, magyar bajnokságon

kilenc évig volt elsô. 2004 óta készíti fel a férfifodrász vá-

logatottat. Az idén az ô trénersége alatt csapatban szerzett

ötödik helyezésre még eddig nem volt példa. A késôbbiek-

ben is sok reményt fûz a magyar csapat szerepléséhez, és

kiemelt figyelmet fordít a megfelelô utánpótlásra, szerinte

ösztönözni kellene arra a fiatalokat, hogy versenyezzenek.

TOMBÁCZNÉ SZEMERÉDI

ZSUZSA fodrászmester,

tréner

A nôi fodrász válogatott 

állandó trénere. Nagyon

büszke a csapat évrôl évre

tapasztalható fejlôdésére, és

jó érzéssel töltötte el, hogy

versenyzôként is részt vett

a chicagói vb-n. „A verseny-

zésben a csapatmunka na-

gyon fontos. A rengeteg

gyakorláson kívül minden

részletre oda kell figyelni,

ha pedig hibázunk, abból

igyekszünk tanulni. Ezúton

szeretnék köszönetet mon-

dani Sipos Zitának a gyö-

nyörû sminkekért, valamint

Zsiga Renátának a zsûriben

való részvételéért.”

KORMÁNY IMRÉNÉ ETA fodrász-

mester, a nôi válogatott tagja

1974 óta fodrász, saját szegedi üz-

letében dolgozik. 1996 óta verse-

nyez, többszörös magyar bajnok.

Számos külföldi versenyen is indult,

Las Vegasban, Milánóban, a 2006-os

moszkvai világbajnokságon, ahol a

Long Hair Open kategóriában máso-

dik helyezett lett, az idei chicagói

vb-n pedig a nôi konty kategóriában

10. helyezést ért el.

IZSÁK KRISZTINA fodrász, a

nôi válogatott tagja

Szinte minden hazai verseny do-

bogós szereplôje, mióta hat évvel

ezelôtt megszerezte fodrászképe-

sítését Kászonyi Ildikó tanítványa-

ként. Hosszas felkészülés után

Tombáczné Szemerédi Zsuzsa 

segítségével került be a csapatba.

Nagyon büszke a moszkvai világ-

bajnokságon elért ötödik helye-

zésre, amit csapatban nyert.

CSONKA TAMÁS fodrászmester, 

a férfi válogatott tagja

Tizennégy éve dolgozik fodrászként, tanuló

korától rendszeresen versenyez. Hat éve

tagja a férfi fodrász válogatottnak. 

A legbüszkébb eddig elért eredményei közül

az idei chicagói csapatban szerzett ötödik

helyezés. Célja, hogy minél tovább képvisel-

hesse hazánkat a nemzetközi megmérette-

téseken.

Körkép

Akikre büszkék vagyunk!
A chicagoi világbajnokság magyar versenyzôi
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A 2006-os moszkvai világbajnokság után idén Chicago-ban került megrendezésre a fodrász
szakma „olimpiája". Hazánkat ezúttal tizennégy tehetséges szakember képviselte a nagy-
szabású megmérettetésen, ôket mutatjuk be ebben az összeállításban.



CSÁNYI GYÖRGY fodrászmester, 

a nôi válogatott tagja

Kilenc éve fodrász, de már tanuló korától

versenyez megállás nélkül. Az elôzô négy

világbajnokságon is részt vett. Nagyon

büszke rá, hogy hat éve magyar bajnok, és

emellett minden világbajnokságon való rész-

vétel nagyon nagy megtiszteltetés számára. 

BOZSICS KATI fodrászmester, a nôi válogatott tagja

1978-ban a Dallos Ida Középiskolában, a Szakma Kiváló 

Tanulója versenyen másodikként végzett. Azóta kisebb

megszakításokkal versenyez, és zsûrizni is szokott. Eddig

ötször képviselte hazánkat világbajnokságokon (Anglia,

Szöul, Berlin, Moszkva, Chicago). Tagja a Mestervizsgáz-

tató Szakmabizottságnak, valamint alapító tagja az Inter-

coiffure magyarországi szekciójának. SZÔKE SZABOLCS fodrász, 

a nôi válogatott tagja

Tanulókorában több versenyen

is indult, amelyeken nagyrészt

1-2. helyen végzett. A MOSZI

országos versenyén négy kate-

góriából négy elsô helyet ért el.

Ezt követte a zalaegerszegi fod-

rászverseny, majd a nyíregyházi

Szabolcs Kupa, ahol szintén

több kategóriában is a dobogó

legfelsôbb fokára állhatott.

Nagy álma vált valóra azzal,

hogy kijutott a Chicago-i világ-

bajnokságra, ahol junior kate-

góriákban mérette meg magát.

KOVÁCS BARBARA sminkes

Tizenegy éve foglalkozik versenyszerûen sminke-

léssel. Szinte minden hazai versenyen elindult, hat

éve viszont már csak külföldi versenyeken méret-

teti meg tudását. Eredményei közül leginkább

büszke a Düssel-

dorfban kapott

ezüst érmére, a

Beauty Hungary-n

szerzett elsô he-

lyezésére, valamint

a chicagói világbaj-

nokságon testfes-

tésben elért hete-

dik helyezésre. 

VÁGÓ RITA sminkes

Két éve Sipos Zita tanítványa, élete

második megmérettetése volt a chi-

cagói világbajnokság, amelyet óriási

lehetôségnek tart. Elôször a tavaly a

pécsi Expo Centerben megrendezett

versenyen indult. Mivel abszolút kez-

dôként vett részt a versenyen, így

számára a tapasztalatgyûjtés volt az

elsôdleges. Tervei szerint mindenkép-

pen folytatja a versenyzést hazai és

nemzetközi szinten egyaránt. Szélesí-

teni kívánja a látókörét, és minél

több versenyen részt fog venni, mivel

mindenhol más az elvárás.

VÁRADI GYÖRGYNÉ fodrászmester, a nôi válogatott tagja

1986 óta dolgozik fodrászként, 1995-ben szerzett mestervizsgát és tizenkét éve rendszeresen ver-

senyez. Kivétel nélkül mindegyik versenyen jól érezte magát, mindegyikre nagyon büszke. Rengeteg

tapasztalattal gazdagodott legutóbb is. Nagyon sok minden múlik a kapcsolatokon és az anyagi kö-

rülményeken. Elônyt élveznek azok az országok, ahol minden támogatást megkapnak a versenyzôk.

A magyar csapat tagjai nincsenek szakmai tudásban lemaradva, viszont a támogatás sokkal keve-

sebb, ennek ellenére is szép eredmények születtek. „Az egész nôi csapat nevében szeretném megkö-

szönni Tombáczné Szemerédi Zsuzsának, hogy segítette a munkánkat és összefogja a csapatot!”
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JACSÓ DOLLY sminkes

Tíz éve szerzett kozmetikus bizonyítványt a miskolci Szemere

Bertalan Szakképzô Intézetben, majd a Pécsi Tudományegyetemen

négy éve vörösdiplomás szakoktató lett. Tíz éve folyamatosan

versenyez, számos hazai országos sminkverseny dobogós, de leg-

többször elsô helyezettje. Ma már kizárólag külföldi versenyeken

indul. Tanulóképzésben és utánpótlás-nevelésben aktívan részt

vesz, emellett kozmetikusmesterként dolgozik. A 2008-as chica-

goi világbajnokságon negyedik lett testfestés kategóriában.


