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Újabb sikersztori községünkbõl...

„Körmös” bajnok
1996 tavaszán ismerkedtem
meg Andival (Hegyi Andrea),
amikor is eldöntöttem, hogy
szép körmöket szeretnék magamnak. Akkoriban Budapest
XI. kerületében laktunk, õ a tõszomszédságunkban dolgozott.
Úgy döntöttem, ha szimpatikus
a lány, megcsináltatom, ha
nem, akkor máshol. Nagyon
kedvesen, készségesen fogadott, ezért maradtam.
Kiderült, hogy 1994 óta készít körmöket, és idõvel szeretne minél profibb lenni, illetve
saját szalonban dolgozni. Közben kicsit barátnõk is lettünk,
végigizgultuk egymás magánéletét, míg egy szép nap bejelentette, hogy babát vár. Egy
kedves biatorbágyi fiatalember
lett az élettársa, akihez természetesen el is költözött, így körmös nélkül maradtam. Próbálkoztam másokkal, aminek
katasztrofális köröm lett az eredménye. 1998-ban született meg
Bence, Andi kisfia, aki miatt másfél évig kiesett a szakmából, de ekkor jött a fordulat: párommal a sors minket is Biatorbágyra, a Peca-

I. KÉKHÁZ KUPA
FEKVENYOMÓ AMATÕR BAJNOKSÁG
2002. szeptember 28., 13 óra
Biatorbágy, Faluház
Nevezési határidõ: 2002. szeptember 20.
Nevezési díj: 500 Ft
Kategóriák:
70 kg-ig, 70–80 kg, 80–90 kg, 90–100 kg, +100 kg
abszolút kategória schwarz táblázat szerint
Mérlegelés: 13 óra
Verseny kezdete: 15 óra
Nevezés: Fehérvári László, 06 (20) 9780-265
Az esemény fõvédnöke:
dr. Palovics Lajos polgármester úr
Meghívott tiszteletbeli vendég:
Rónaszéki András, a Magyar Erõemelõ Szövetség
elnöke, MLO táplálék-kiegészítõ termékek
gyártójának képviselõje

Eredményhirdetés után gulyásparti.
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt
és sportkedvelõt!

tóhoz hozott, Andi is el kezdett újra dolgozni. Nagy volt az öröm,
hogy újra sikerült egymás közelébe kerülnünk, újra szép lehet a kezem.
Andi teljes gõzzel kezdett, rengeteget gyakorolt, egyre több körmöt vállalt el, mert indulni akart versenyen. Elsõ versenye 2001
májusában volt, ahol 24 versenyzõ közül a 4. lett. (A versenykiírás
félreértelmezése miatt egyébként 2. lehetett volna.) Azonban a
nemzetközi zsûri felfigyelt a munkájára, így részt vehetett 2001 júliusában az osztrák Körömakadémián. Itt speciális versenytechnikát
oktattak, 16-an végezték el. Október végén a mesterek tornáján
hét indulóból az 5. lett, mely picit megingatta az önbizalmát, de a
sok-sok bíztatás hatására úgy döntött, mégis elindul a 2002-es országos bajnokságon. Novemberben kiutazott nézõként tanulni a
„nagyoktól” Münchenbe, ahol a többszörös magyar bajnok
(Köszné Fekete Zsuzsa) felajánlotta, hogy felkészíti a versenyre.
Havonta utazott hozzá Mohácsra, heti három modellt készített el, a
verseny elõtt már napi 2–3 modellen dolgozott. Közben különbözõ bemutatókra kérték fel, egyre ismertebb lett a szakmában.
2002. június 2-án elérkezett a várva-várt nap, 19 versenyzõ indult. Az õ modellje Tóth Ágnes volt. Óriási volt az izgalom, hiszen a
zsûri nem tudhatta, melyik modell kinek a munkája. Az eredményhirdetés meghozta a kitartó munka gyümölcsét, Hegyi Andrea lett
az országos bajnok! Az õ munkáját ítélték a legtökéletesebbnek.
Büszke vagyok rá személy szerint én is, szívbõl gratulálok neki ezúton is, kívánom, hogy az a vágya is teljesüljön, hogy saját szalonja
lehessen itt, Biatorbágyon, minden szép kézre vágyó hölgy örömére. Õ fogja képviselni Magyarországot októberben a 2002-es
Eb*.-n segítõjével, a többszörös magyar bajnokkal együtt, majd
2003 márciusában a Vb-n, de elõtte ez év októberében még indul
a hazai Mesterek tornáján is. Közben szerepelt már az M1 televízió
Szépítész címû mûsorában is, itt többször is találkozhatunk majd
vele. Készül megnyitni saját szalonját, ahol a körömépítés mellett
kozmetikus és fodrász is helyet fog kapni.
Sikerének titka az elszántság, kitartás, többre vágyás, sokan példát vehetünk az õ történetébõl. Nem gazdag, befolyásos szülõk
gyereke, mégis elérte a célját. Büszkék lehetünk rá, hiszen ezentúl
még többen fognak tudni településünkrõl is, mindannyiunk jó hírét növeli munkájával. Jó egészséget, további sikereket kívánunk
neki és egész családjának!
V. O.

