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… aki fodrász vállalkozóként 36 éve szépíti városunk hölgyeit, s oktatja a szakma tanulóit. Az 
Egri Kézműves Kamara alapító tagjaként szívügye a szakképzés, a felkészült  utánpótlás 
biztosítása. 2010-től az Egri IPOSZ  alelnöke. A szakmunkás képzés és felnőttképzés fejlesztése 
mellett fontosnak tartja, hogy újra elismert és megbecsült legyen minden szakma. 
 
Szakmai végzettségét 1978-ban Szolnokon szerezte, szép eredményt elérve a Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen. 1983-tól iparosként dolgozott, 1994-ben letette a mestervizsgát. 1996-tól szinte minden 
évben foglalkozik tanulók képzésével. Az évek során megszerzett tapasztalata számára is nagy 
fejlődést, sok tanulási feladatot jelentett. 2000-ben egy, 2008-ban pedig három tanulója szabadult fel 
a Szakma Kiváló Tanulója címmel, a Kamara által szervezett versenyen. 

Munkája mellett levelező tagozaton jelenleg is főiskolai tanulmányokat folytat, hogy minél több 
tudással, odafigyeléssel dolgozhasson a következő generáció jövőbeli szakmai elhivatottságáért. 
 

Hogyan indult a pályád? 

Elég kacifántosan, ahogyan mondani szokták: hosszú és nehéz az út, ami végül is elvisz a célodhoz. 

Éppen betöltöttem a 16. életévemet, amikor otthagytam a gimnáziumot. Ma már persze nem így 

tennék.  36 éve vagyok a pályán, ami nagyon sok szépet adott. Büszke vagyok a tanítványaimra, az Ő 

sikerük visszaadja a hitemet a munkámba, hogy érdemes fáradozni és a fiatalságba sok energiát 

fektetni. Ezek az energiák megtérülnek.  A tanítványaim között vannak úgynevezett „fénysugarak”, 

akik sikereket értek el, ami a tanár számára is siker.   

Szereted a szakmádat? 

Nagyon szeretem.  Minden részét, a frizuraalkotástól a vendégekkel való társalgáson át a 

tanítványaim oktatásáig. Több részből tevődik össze, ezért változatos és sokféle. Viszont nincs a 

szakmának társadalmi elismertsége.  Divatszakmává vált, a legtöbb kislány fodrász szeretne lenni, de 

nem biztosított a megélhetés, nem tudnak vállalkozni, induló tőke nélkül nem lehet.   

Hogyan érzed, teljes az életed? Sikerült az önmegvalósítás?  

A szakmai képesítésem megszerzését követően, először a családalapítás került előtérbe, majd a 

vállalkozás.  Ez a kettőség minden nő életében meglehetősen nehéz. A gyerekek nagyrészt az 

üzletben nőttek fel.  Amikor már önállóvá váltak, akkor elkezdtem bekapcsolódni a közéletbe. Első 

lépésként, megszereztem a mestervizsgát, ami a szakmai kapcsolatok kiépítését is magával hozta, 

aztán sorra jöttek a lehetőségek, mint például a tanítás.  

Milyennek látod önmagadat, mint tanár?    

Három jelzővel tudnám jellemezni, következetes, kemény, konzervatív. Részletesebben ez annyit 

jelent, hogy szeretem az alapoktól kezdeni és nem szeretem, ha valaki nem veszi komolyan azt, amit 

csinál.  Ezen elvek érvényesülését szeretem látni. Viszont kell hozzá partner is, azon tanulók 

személyében, akik fogékonyak erre a munkamorálra. Velük lehet szakmai sikereket elérni.  

Stílszerűen a mottóm is az egyik szépségipari gyártótól ered: „Mindenki más, mindenki egyéniség” 

(L’oreal). A tanulókkal való foglalkozásnak van egy másik fontos elvárása is, mégpedig magunkkal 



szemben, hogy mi magunk is folyamatosan képezzük magunkat. A tanár felelőssége abban áll, hogy 

mi vagyunk a követendő példa.  

Követed a tanítványaid szakmai pályafutását? 

Igen, pályakövető vagyok. Szinte mindenki visszajelez, hogy hol tart, vagy értesülök róluk 

másodkézből. Próbáltam őket jó útravalóval ellátni, hogy képesek legyenek önálló munkára. Nagyon 

fontos a szaktudás és a szakmai alázat. Úgy érzem, hogy az egzisztenciális küzdelemben elveszett az 

emberség, pontosabban az emberközpontúság.  

Hogyan látod a nők helyzetét napjainkban?  

Sok feladatuk van és helyt kell állni mindenhol. A gyermekvállalás a nő életének legszebb feladata, 

amit napjainkban sajnos egyre későbbre tolódik. A karrier és a családi élet összehangolása külső 

segítség nélkül szinte lehetetlen. Úgy érzem, hogy elvettük a férfiaktól a családfenntartás elsődleges 

szerepét. Felcserélődtek a nemi szerepek, ami egyáltalán nem jó, és nem egészséges. 

Mi a szépsége a munkádnak?     

Az alkotás, hogy széppé teszed a vendéged. A tanítványaim között pedig az, hogy ott voltak az ország 

legjobbjai között és látod, hogy a szakma általad tovább él. 

Számodra mi a siker? 

Az, hogy látod az utódok boldogulását és másoknak jót tudtál adni. Szeretem a fiatalokat, és ha velük 

foglalkozol, az fiatalon tartja a Te lelkedet is.  

A világ értékrendje szerint a siker nem más, mint a pénz, ami befolyásolja a kapcsolatokat. Van egy 

világrendező elv, miszerint, aki lemarad, az kimarad. Viszont, mi lesz így a gyengébbekkel, rájuk 

nagyon oda kellene figyelni.   

Mi az, ami Téged leginkább kikapcsol? 

Egy jó beszélgetés kedves emberekkel, barátaimmal, vendégeimmel. A tanítványaim körében is fel 

tudok töltődni.  

Mivel lehetne neked örömet okozni?  

Hát, ha nyernék a lottón és egy hatalmas szépségközpontot tudnék létrehozni. Annak nagyon tudnék 

örülni. A fiataloknak egy kiváló gyakorló terepet biztosíthatnék.     

 

 

Mit tudunk tanulni egymástól?  

Emberséget és egymás élettapasztalataiból sokat okulhatunk. Nagyon sok jó ötletet is meríthetünk 

egymástól egy-egy jó beszélgetés alkalmával.   

 



Mit üzensz a nőknek és a fiataloknak? 

Szorgalom, kitartás és türelem. Ez meghozza majd a sikert is.   

Ildikó élet és szakmai tanácsai:  

 A gyermekvállalás a nők legszebb feladata 

 „Mindenki más, mindenki egyéniség” (L’oreal) 

 A mesterek legnagyobb öröme: tanítványaik sikere 

 A világ sikere a pénz, ami befolyásolja a kapcsolatokat. 

 Oda kell figyelni a gyengébbekre. 

 Ne vegyük el a férfiaktól a családfenntartás feladatát 

 


