
Szentesi lány is küzd Alekoszért 

Szentes - Alekosz szerelméért küzd a Való Világ-gyıztes új párkeresı mősorában a 
18 éves, szentesi Gyovai Éva. A most érettségizı diáklány szülei nehezen 
engedték el lányukat, de teljesen megbíznak benne. 

– Az elsı reakciónk természetesen az volt: nem 
engedjük szerepelni. Az írásbeli érettségi vizsgáit 
letette, még a szóbeli hátravan, de valójában nem is 
a tanulás miatt féltettük – mondják Gyovai Éva 
szülei. A 18 éves, fiatal szentesi lány egyike Alekosz 
menyasszonyjelöltjeinek a Szerelem a legfölsıbb 
szinteken címő mősorban. – Mikor Évike fölvetette az 
ötletet, elıször a család véleményét is kikértük, 
végül nagy nehezen beadtuk a derekunkat. 
 
Gyovai Sándor és felesége, Éva úgy véli: lányuk 
talpraesett, bárhol megállja a helyét. Alekoszt 
megkedvelték a Való Világban, a mősort minden este nézték. Ahogy mondják: VV-
függık voltak. 
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A 18 éves Gyovai Éva azt értékeli Alekoszban, hogy tud udvarolni, bókolni a nıknek.  
Fotó: RTL Klub 
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– Szimpatikus volt, hogy olyan nagydumás, humoros figura – magyarázta Éva. – A 
lányomnak is és nekem is tetszett, hogy tud udvarolni, bókolni a nıknek. Az, hogy 
milyen a személyisége valójában, természetesen csak ezekben a hetekben derül ki. 
Évike szeretné ıt jobban megismerni, de kalandnak is tekinti a mősorban való 
szereplését. 
 
Mindketten egyetértenek abban, hogy lányuk nem a népszerőség hajhászása miatt 
mutatja meg magát ország-világ elıtt. A szülei szerint nincs rá szüksége, hiszen a 
rendkívül dekoratív fiatal nı – aki most a Zsoldos-középiskola végzıs tanulója – 8 éves 
kora óta színpadon van, számtalan bemutatkozási lehetısége volt már. Édesanyja 
pártfogásában kezdett hastáncolni, illetve világhírő fodrász mellett hajmodellkedett 
többek között Franciaországban. Mindkét területen egyre szebb eredményeket ér el. 
 

 
– Mindig nagyobb lányok között volt, ezért talán kicsit komolyabb is a gondolkodása – 
érvel a Gyovai házaspár. – A táncot és a modellkedést is nagyon komolyan veszi, ezek 
miatt a bulizás is kimaradt az életébıl. Mindig a tisztességre neveltük. A mősor elıtt 
azt mondtuk neki: csak olyat tegyen, amit késıbb is vállalni tud.  

Gyovai Sándor és felesége lányára bízza a döntéseket, megbízik Évában.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Szegedi egyetemista fekszik 
kómában Nápolyban
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Ezt is megértük - kitiltották a kamionokat Szeged 
belvárosából

Két évszak marad Magyarországon?

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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