
Hung. Monitoring 2. 10. 89. (Tizenhat Óra, 16.00 h)

Ma este szépségkirályn  választás lesz a budapesti Erkel Színházban.ő
El zetes Hollós Jánostól:ő

- A 16 gyönyör  jelöltnek idén nem elég egyszer en csak megmutogatniű ű
a bájaikat, hanem egy 3 perces, a hobbijukhoz kapcsolódó mini 
produkcióval is kell szórakoztatniok a TV néz ket és a publikumot.ő
Aki azonban valami erotikus bemutatóra gondol, az gyanúm szerint
csalódni fog. Mert a kellékesekt l megszerzett kellék-jegyzékbenő
nem úgynevezett csinos holmik szerepelnek, hanem fest állvány,ő  
rajzlap, szénceruza, bajusz, gitár, tóga anyag és varrógép. Ebb lő  
következ en varró, fest  és énekszámokra lehet számítani, amelyeket aő ő  
hölgyeknek estélyi ruhában kell el adni. Azonban az el zetes ígéretekő ő  
szerint a fürd ruhás felvonulás sem fog elmaradni. A leend  Misső ő  
Hungarire minden magyar államopolgár szavazhat majd este telefonon a 
11-79-488-as számon. A fél kilenckor kezd d  szépségkirálynő ő ő 
választást 21.30-tól él  adásban közvetíti a Telesport.ő

Hung. Monitoring 3.10.89. (Reggeli Krónika, 7.00 h)

- 18 éves, barna hajú, kék szem  és régésznek készül. Éjszaka újabbű
szépségkirályn t választottak Budapesten. Miss Magyarországot Hollóső
János mutatja be:

- Ez a szépségverseny úgy hirdette önmagát, hogy a legszebb és a 
legtehetségesebb leányt fogja választani. Azt, hogy ki a legszebb, 
azt eldöntötte a zs ri, de hogy ön miben a legtehetségesebb, azt mégű  
nem tudjuk.
- Beszéltem nekik a régész szenvedélyemr l, a restaurátoriő  
szenvedélyemr l. Azt hiszem, ez nyerte meg ket. Ezt szeretnémő ő  
életcélomnak választani.
- De most, hogy megnyerte a szépségversenyt lehet, hogy új utak 
nyílnak.
- Szeretnék el ször is leérettségizni. Ez nekem magyon fontos.ő
- És utána?
- Van egy nagy vágyálmom, hogy egy Árpád-kori települést megtaláljak.
Ez a karrier. Ez egy kitér nek -ő
- Most fog kapni ajánlatokat újságoktól -
- Aminek tudok, eleget teszek.
- Szülei mit fognak szólni?
- Nem tudom, még nem beszéltem velük.
- Amikor eljött erre a szépségversenyre, akkor nyilván volt 
véleményük.
- Az az igazság, nem örültek, mert még a 85-ös verseny nagyon bennük
élt és nagyon féltettek engem. Tulajdonképpen ezért is indultam, mert
osztálytársaim, barátaim mondták, hogy hasonlitok a Molnár Csillára
és talán így az emléknek is adózhatnék, hogy indultam.
- Most a jöv  akkor tanulás, marad minden ugyanúgy, mint régen?ő



- Van ez a nagy verseny, amin képviselnem kell Magyarországot. 
Szeretnék helytállni, mert ezt elvárják t lem. És utána a tanulás.ő
- Azt elárulja, hogy ön milyen lány tulajdonképpen?
- Szeretek viccelni, bolondozni, megnevettetni az embereket. Ha 
valakinek valami baja van, akkor segíteni rajta mindenképpen. 
Szeretek az emberekkel foglalkozni.
- Ez nagyon szimpatikus. És mi a rossz tulajdonság?
- Nem szeretek mosogatni.


