
Tıserdı Szépe: családban maradt a korona 

Szentes - Idén a tizennyolc esztendıs szentesi Nemes Viktória lett Tıserdı Szépe, 
nyolc évvel korábban a nıvére. 2000-ben, húszévesen Krisztina kapta azt a 
koronát, ami most a húga fejére került. 

A két szıke szépség egyedi jelenség a Kurca partján: 
testvérpár ugyanis még nem nyert errefelé 
szépségversenyt, ráadásul azt beszélik, a lányok 
öccse, Nemes Ferenc is igencsak jóképő. Viktóriának 
Krisztina szurkolt Tıserdın a nézık között, azt 
mondta, a zsőriben senki nem tudta, hogy nyolc éve 
ı lett a gyıztes. Az ítészek reakcióiból arra a 
következtésre jutott, hogy Viktória önállóan nyerte el 
az elsıséget, és nem jelentett elınyt számára az ı 
korábbi gyızelme. Most azonban mindketten nagyon 
örülnek. Az öltözködés, a smink, a testápolás 
területén mindent megbeszélnek, és mindketten úgy 
vélik, hogy a szépség bizonyos szinten adott, a többi pénzbe kerül. Krisztina egy 
szentesi autókereskedésben dolgozik, Viktória még tanul.  
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A lányok elárulták: most mindketten szinglik, Viki épp egy hete szakított a 
barátjával, ezért neki valódi vigaszt jelent az elsıség. És még az is megeshet, hogy 
hamarosan Krisztina fejére is korona kerül, reménykedve készül ugyanis a Miss 
Balaton döntıjére: második kategóriában a legszebb tíz lány közé választották. 
Abban bízik, hogy a szépségversenyen ismét nagyot domborít. 

Kapcsolódó cikkek 
Euroatlanti nyári egyetem 
Egy gólyacsalád egy pillanata 
Nemes Viktóriát választották a szentesi strand szépének - galériával 
A kimondott szó hazudhat - az írás soha 
Ki lesz a strand szépe? 

A szentesi Nemes Viktória idén, Krisztina 2000-ben lett Tıserdı 
Szépe. Fotó: Tésik Attila

A rovat legfrissebb cikkei 

Budapest Bár koncerttel zárt a 
Tízforrás Fesztivál - galéria

Hallgassa meg Sebestyén Márta énekét Habsburg Ottó 
megyei búcsúztatásakor - videó

Kavicsos út már van - Mi lesz a bezenyei 
kaszinóberuházással?

A nyitóoldal témái 

Nemes Viktóriát választották a 
szentesi strand szépének - 
galériával

Villanyoszlopot döntött a minibusz

Elhelyezték Habsburg Ottó szívurnáját Pannonhalmán
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hirdetés    

 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Stresszes? Tart az 
infarktustól? Gyors, 
biztos diagnózis, 
rövid várakozási idı 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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