
DOBBANTÓ SZTORIK 

Több mint három évtizednyi szakmai tapasztalattal a háta 
mögött CSÁBRÁGI MARIANNA fodrászmester és smin-
kes éppolyan lelkes, amikor várja a vendégeit, mint az első 
munkanapján. A Forevermanna alapítója hisz a folyama-
tos tanulásban, ami egy vállalkozó életének az alapja.

Csábrági Marianna 1994-ben indította első önálló vállal-
kozását, mert mint mondja: „Kellőképpen magabiztos vol-
tam ahhoz, hogy belevágjak.” Így emlékszik vissza erre az 
időszakra. Hajvágó specialistának tartja magát, hiszen ez 
a kedvenc része a munkájának, de mindent örömmel csi-
nál. „Menet közben jössz rá arra, hogy mit szeretsz jobban 
vagy kevésbé a szakmádban. Amit szeretsz, arra nagyobb 
hangsúlyt fektetsz, abban többet képzed magad. Manap-
ság, az internet korában könnyebb új technikákat tanulni. 
Amikor fi atal voltam, rengeteget kellett utazni, ha valóban 
hiteles mesterektől akartam tanulni. Ma már ez egyszerű, 
csak pár klikkelés, és él is a kapcsolat. Ha az ember be-
szél nyelveket, minden elérhető.”

Örül annak, hogy Magyarországon a világ sok országával 
ellentétben még nem vált el a hajvágás és hajfestés okta-

tása, így nem képeznek külön vágó- és festőfodrászokat.

A tanulók így a szakma minden titkát ismerik, képesek ön-
állóan dolgozni és vállalkozni. 

A hajvágás mellett Marianna vendégei profi  sminkre is 
számíthatnak. „Nagyon sok menyasszony jött hozzám már 
a kezdetektől” – emlékszik vissza Marianna, majd hozzá-
teszi: „Korábban a sminkelés szinte kizárólag a kozmeti-
kusok privilégiuma volt. Egy menyasszonyi menet úgy né-
zett ki, hogy először a kozmetikus, majd irány a fodrász, 
ahol a frizura készült el. Sokszor okozott gondot, hogy a 
vendégem nem volt elégedett a smink végeredményével, 
és nekem kellett javítani rajta.” Így amikor Magyarorszá-
gon is indult már sminkes képzés, Marianna is elvégzett 
egyet, s beépítette repertoárjába ezt a szolgáltatást is.

A Forevermanna név onnan származik, hogy Mariannát 

kislánykorában nagypapája Mannának hívta. „Az évek so-
rán rájössz arra, hogy az éned egy darabkája mindig, sőt, 

ha úgy tetszik, örökre veled marad. Az én kicsi Mannám 
elkísér engem egész életemben, mindenben a legjobb cin-

kostársam.”  

Marianna négy évig Gibraltáron élt és dolgozott. Amikor 
2017-ben visszatért, nagyon meglepték a hazai változások. 
„Mintha egy teljesen új országba érkeztem volna” – em-
lékszik vissza. Ez ösztönözte arra, hogy fejlessze vállal-
kozói képességeit, így jutott el a Budapest Bank Dobbantó 

programjának képzésére is. 

„Eredendően is az a típus vagyok, aki tudatosan, előre 

tervez. A kurzus ebben maximálisan megerősített.” Az ott 
megismert vállalkozónők egy részével ma is aktívan tartja  
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a kapcsolatot, hiszen „nők vagyunk, és én ráadásul fod-
rász is”. Komolyra fordítva a szót, Marianna hozzáteszi, 
hogy amikor „Dobbantósok” találkoznak, az kicsit olyan, 
mintha egy kaszthoz tartoznának. Fontosnak tartja az ilyen 
jellegű képzéseket, mert iskolai keretek között ezt a tudást 
nem lehet megszerezni. 

Marianna rendkívül hálás érte, hogy vendégei hűségesek 
hozzá. „Sosem volt kérdés számukra, hogy hol dolgozom. 

Akadt olyan vendégem, aki még Gibraltárra is utánam jött.” 
Nagyon inspirálónak tartja, hogy a vendégek nemcsak a 

hajukat, de adott esetben féltve őrzött titkaikat is rábízzák. 
„Része vagyok az életüknek, és ez jó érzés. Mindig örülök, 

ha adhatok nekik valami pluszt a hajukon kívül is.” 

A lassan másfél éve tartó pandémiás helyzet teljes 
mérték ben igazolta azt az üzletpolitikát, amit mindig is 
követett. „Természetes, hogy az ember azért vállalkozik, 

hogy pénzt keressen, viszont sosem szabad elfelejteni, 
hogy emberekkel dolgozunk, így annak az emberi értékek-
re kell épülni. Ez az időszak most feladja a leckét, az sem 

lehetetlen, hogy teljesen át kell alakítani az ember életét 
és a vállalkozását is.” Mindenesetre Marianna kihasznál-

ta a kényszerszabadságot, és újabb szakmát tanult. Most 
már vegán szakácsként is találkozhatunk vele, és rendsze-
resen osztja meg receptjeit az interneten az olvasókkal és 
természetesen vendégeivel is. Jógaoktatóként is bemutat-
kozik, hiszen rendszeresen tart órákat az egyik belvárosi 
jóga stúdióban. 

„Folyamatosan tanulok, jelenleg is hallgató vagyok a 
Bhaktivedanta Hittudományi főiskolán a jóga mester sza-

kon. A megszerzett tudást mindig igyekszem továbbadni 
a vendégeimnek is.” 

Marianna szerint a szépség, a testi és lelki egészség kéz 
a kézben járnak. Ennek az elvnek megfelelve később akár 

összes szakmáját egyszerre is gyakorolhatja majd.     
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