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Kunhegyesi Híradó

A szépítészet iránti érdeklődés mindig is jelen volt, csak nem
szenteltem neki elég időt. TV-s akartam lenni. A kunhegyesi
gimnáziumból egyenes út vezetett a fővárosba, hogy ott próbálgassam a szárnyaimat. A média szó szerint magába szippantott, de
18 évesen, vidéki kislányként nem is igazán tudtam mit rejt magában ez a világ. Sok-sok év után döntöttem úgy, hogy váltok. Igazából
nem hagytam ott teljesen a médiát, csak kicsit háttérbe helyeztem.
Ekkor jött a sminkelés az életembe.
Mondanom sem kell, hogy sokan furcsállották az éles váltást, míg
mások felnéztem rám, hogy lépni mertem.
Rengeteg keresgélés és kutakodás kellett ahhoz, hogy megtaláljam a megfelelő iskolát. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy
Magyarországon (és a világon is) az egyik legjobbtól tanulhattam.
Dominique Roberts Euróba bajnok és Világbajnok 2. Helyzetett
sminkmester több mint fél éven keresztül napi szinten tanítgatta a
fortélyokat és technikákat.
Már a sminksuli előtt is pingáltam magamat vagy a barátnőket, de
az csak halovány árnyéka volt annak a tudásnak amit ezután szereztem meg.
Sokszor hallottam hogy: „ááá – a sminkeléshez nem kell tudás, az
minden nőnek a kezébe van”. Pedig ha tudnák...
Nagyon összetett ez a szakma. Nem elég ismerni a technikákat,
tudni kell kommunikálni a vendéggel, megtalálni azt a stílust, amelyet ő képvisel és jól is áll neki, gyorsan és tisztán kell dolgozni.
A gyorsaságomat a versenyeknek köszönhetem. Körülbelül 3 hónapja tanultam sminkelni, amikor a mesterem elvitt az első versenyemre. Nem tudtam mire számíthatok, csak nagyon nyerni
akartam. Legalább 50-szer készítettem el a verseny előtt a sminket
időre, minden mozdulatot begyakorolva és másodpercre kiszámolva. Egy egyszerű nappali makeup-ról volt szó amelyre 40 percet
kaptunk. Emlékszem, annyira remegett a kezem, hogy alapozni is
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alig tudtam. Aztán az első néhány perc után teljesen lenyugodtam és
maguktól jöttek a berögzült mozdulatok. A rendezvény végére a
zsebemeben volt az első hely és a Kézműipari Kamara különdíja.
Majd sorra követték egymást a magyar és nemzetközi versenyek.
Őszintén, nagyon könnyen hozzá lehet szokni a győzelemhez, és
már nem elégszik meg az ember kevesebbel. Én pedig megtettem
mindent annak érdekében hogy dobogón álljak. A sok munka és
gyakorlás pedig meghozta az eredményét. Magyar és Nemzetközi
bajnok sminkmester lettem 13 kupával és 5 éremmel.
Emelett elvégeztem egy szépségtanácsadó OKJ képzést, és ezzel
kiegészülve már csak az alkotással kellett foglalkoznom. Szerencsére egyre több és sokrétű megkeresést kapok. Szalagavatók,
esküvők, parti sminkek ugyanúgy szerepelnek a repertoáron, mint
modellekkel való együttműködés, klipp forgatás vagy katalógus
fotózás. Sminkelő és önsminkelő tanfolyamokra is akad jelentkező,
valamint „átalakításokat“ is csinálok, ami annyit jelent, hogy a
vendég érkezésekor készül róla egy fotó, majd hátradől a székben és
hagyja hogy kihozzam belőle a dívát, az eleganciát, a kiﬁnomult
üzletasszonyt, vagy a dögös csábítót. A smink mellé egy kis
frizuraigazítás és ruhaválasztás, majd újabb fotókat készítek.
Mindezt egyszemélyben csinálom, ami nem kis feladat, de minden
percét imádom. A kedvenc pillanatom amikor a vendég belenéz a
tükörbe és csillogó szemekkel mondja, hogy: „Imádom!” – és itt
nem csak a sminket adom, hanem egy érzést, hogy nálam egy napra
bárki reﬂektorfényben tündökölhet és minden csak róla szól.
Persze néha belőlem is kitör az alkotási vágy, hogy kizökkentsem
magam a megszokott rutinból. Vannak modelljeim akikkel együtt
alkotunk saját projekteket. Ilyenkor minden belefér, csak a fantázia
szabhat határt.
Úgy hiszem, hogy ezért az alkotói szabadságért és a vendégek
pozitív visszajelzéséért megérte váltani.

Fehér Sándor

December...
Suhan már a szellő, erdőn bokron át,
sírva énekli a cinke a nyárnak dalát.
A lehulott leveleket ha már hó takarja,
meg jött a december, itt van a tél újra.
A lombtalan ágakon a hópihe megáll,
olyan hideg és magányos ez a téli táj.
Lábam alatt a frissen esett hó ropog,
végéhez ért az ősz, itt vannak a fagyok!
Deres szakállal a télapó érkezik,
a gyerekek alszanak, észre sem veszik.
Halkan jár, kel, csizmákat töltöget,
S kíván mindenkinek boldog ünnepeket!
Dér lepte póknak nagyra szőtt hálóját,
elhozta nekünk az ősz karácsony havát.
Aprókat kortyolunk teából, vagy borból,
s szívünket megnyitjuk karácsonykor.

