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Kommentek

Városon belül maradhat a Nemzet Szépe cím: a tavalyi győztes Kis Gabriella után
ugyanis ismét van szegedi a döntőben. A 22 éves egyetemista, Teslér Petra saját
példáján szeretné bemutatni, hogy a természetesség is lehet szép – írta a delmagyar.hu.

A lap felidézi, hogy idén harmadik alkalommal rendezik meg a Nemzet Szépe versenyt, amely
több szempontból is különbözik a hagyományos szépségversenyektől. A szabályok értelmében
itt nem jelenhetnek meg tetovált vagy szépészeti beavatkozáson átesett lányok, és a döntő
színpadán nem vonulnak fel bikiniben sem. A magyar alapítású nemzetközi szépségverseny
célja egy olyan királynő megkoronázása, aki példaként szolgálhat a fiatal generáció, a
társadalom és az egész nemzet számára.

Idén közel ezren jelentkeztek a versenyre, közülük 70 jelöltet választottak ki a szervezők. Ők
három minifordulóban mutatkozhattak be a zsűrinek, amely ezek alapján választotta ki a 14
döntős lányt. A verseny fináléjába bekerült egy szegedi egyetemista is. A 22 éves Teslér
Petra az SZTE Gazdaságtudományi Karán tanul gazdálkodásmenedzsment szakon, emellett
lakóhelyén, Röszkén egy aerobikklubot is működtet.

További részletek ITT olvashatók.

(Forrás: delmagyar.hu, fotó: Facebook)
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