Óvunk?
HAJAS LÁSZLÓT, AZ MFKE ELNÖKÉT kérdeztük
arról, hogy mi történt a chicagói világbajnokságon, ahol is a hírek szerint történt valami
a pontozáskor:
„Egyelôre annyit tudunk, hogy a nôi csapat az
elôzsûrizés során hibapontokat kapott. Folyamatban van az ügy kivizsgálása, elsô körben hivatalosan érdeklôdünk a levonások miértjérôl,
ezután tesszük meg a szükséges lépéseket.
A dolog érdekessége még, hogy ha nem kapjuk
meg ezeket a pontlevonásokat, akkor a konty
kategóriában az elsô, a második és az ötödik
hely a miénk.”

Rendezvény
A FÉRFIVÁLOGATOTT

OMC HairWorld
Championships of Beauty
FOTÓ: HAJAS LÁSZLÓ
ÉS CRISAN CARLO

Amerika’s Beauty Show-hoz csatlakozva Chicagóban rendezte
meg az OMC (Organisation Mondiale Coiffure) és az NCA
(National Cosmetology Association) 2008-as világbajnokságát, melyen ARATÓ KRISZTIÁN MEGSZEREZTE AZ ELSÔ MAGYAR
VB ARANYÉRMET! Összeállításunkban bemutatjuk a kint született magyar munkákat.
HAIRWORLD 2008 CHICAGO: HTTP://WWW.NCACARES.ORG/HAIRWORLD/
EREDMÉNYEK: HTTP://OMCHAIRWORLD.COM/NEW/COMPETITION.SHTML

A Magyar Fodrász Kozmetikus
Egyesület szervezése és égisze alatt,
Magyarország fodrász-kozmetikus válogatott nôi – férfi csapata, ez év március 1–3-án vett részt a chicagói világbajnokságon.
A magyar delegáció vezetôjeként vett
részt Hajas László mesterfodrász, továbbá csapatmanagerként
Kovács Vilmosné, illetve asszisztens-tolmácsként Pap Nauszika.
Chicagóban, zsûriztek, nôi kategóriában – Zsiga Renáta, valamint Ress Károly – férfi kategóriában, kozmetikában Sipos Zita
– smink és testfestés.
A kétévente megrendezésre kerülô rangos szakmai eseményen,
több mint 50 ország legjobb fodrásza és kozmetikusa mérte
össze szakmai tudását, kreativitását, fantáziáját.
Magyarországot 11 fô válogatott fodrász és 3fô kozmetikus
képviselte, különbözô kategóriákban. Az elsô magyar arany, nôi,
Full Fashion – teljes divat – kategóriában született.
Arató Krisztián – mesterfodrász – többszörös magyar bajnok
– aranyérmet nyert a 2008-as világbajnokságon, Chicagóban,
így Magyarország elsô, fodrász világbajnokaként tért haza.
Arató Krisztián modelljének – Papp Katának – frizuráját,
Sipos Zita sminkje, Aradi Kata ruhakölteménye és Mátyás
Éva körömépítése ötvözték.
További figyelemreméltó eredményekrôl számolhatunk be,
és büszkék vagyunk:
– Jacsó Dolly által elért 4. helyezésre a nôi testfestés kategóriában (Kovács Barbara testfestés 7., Vágó Rita 9.),
– az összetett kategóriában ugyancsak kiemelkedô, figyelemreméltó eredményt, azaz 5. helyezést ért el a magyar férfi válogatott is (melynek tagjai: Arató Krisztián, Cseh István,
Csonka Tamás és Kovács Attila),
– a nôi, technikai kategóriában versenyzô csapatunk (Bozsics
Katalin, Csányi György és Váradi Györgyné) összetettben 7. helyezést ért el,
– igazán büszkék lehetünk a 10. helyezett nôi összetett csapatunkra is – konty kategória – (Tombáczné Szemerédi Zsuzsa,
Kormány Imréné Eta és Izsák Krisztina), hiszen nem egyszerû
elérni ilyen eredményt, egy rangos világybajnokságon, ahová
több kontinensrôl érkezett versenyzô, szigorúan zsûrizett, nagyon rövid percek alatt bizonyította szakértelmét, versenyzôi
szellemét.
Junior versenyzôként vett részt Szôke Szabolcs fodrász.
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Gratulálunk a magyar versenyzôknek, hiszen ezek az eredmények egyértelmûen bizonyítják azt is, hogy a szakmai tudásuk
mellett, versenyzôi szellemük ott volt és van bennük, ezért a jövôben is bátran számíthatunk kiemelkedô eredményeikre!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani fôszponzorainknak:
• WELLA Magyarország Kft.
• SCHWARZKOPF Kft.
• ALFAPARF
• KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA
• BUDAPEST KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
• STELLA Zrt.
• SZÉPÍTÉSZ – SZÉPLAP KIADÓ Kft.
Támogatóink között voltak egyéni fodrászok, Komárom–
Esztergom megyébôl, a Styl Zrt., valamint a Gyôri Fodrász Kft.
ARATÓ KRISZTIÁN
– FULL FASHION

VÁGÓ RITA
BODY PAINTING

