
Brassóban a korona! – Meyer Erdély Arca 2012 

 

Idén negyedik alkalommal került megrendezésre az Erdély Arca Szépségverseny. A zsűri 

a brassói Szász Júlia-Annának ítélte a koronát. 

Idén ismét zsúfolásig megtelt a kézdivásárhelyi Vígadó Művelődési Ház nagyterme. A 

nézők igazi szépségverseny-hangulatban várhatták a 12 erdélyi szépség színpadra lépését. 

A várakozás nem volt hosszas, hiszen pontosan 20 órakor az est házigazdája, Pál Pál Előd 

hívta is színpadra a királynő-jelölteket. A lányok először rövid ruhában, majd hétköznapi 

viseletben, fürdőruhában, végül estélyi ruhába bújva kellett bebizonyítsák, ők Erdély 

legszebbjei. A színpadi megjelenés mellett a zsűri a beszédkészséget is pontozta, a 

hölgyek a tekintetek kereszttüzében kellett választ rögtönözzenek egy-egy kérdésre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A több mint három órás műsor alatt nem csak a szépségeknek sikerült lenyűgözniük a 

nagyérdeműt. Balla Levente, György Botond és Kun Zsolt humoristák poénjaikkal emelték 

a hangulatot, Fejér Lilla népdalokkal, Forró Éva és Kangoo csapata látványos tánccal 

szórakoztatta a közönséget, a rendezvény záróakkordjaként pedig Deszke Otília 

előadásában csendült fel az Erdély Arca Szépségverseny himnusza. 

A verseny végén a legszebbnek a 22 éves brassói lány, Szász Júlia-Anna bizonyult, aki egy 

kétszemélyes Törökországi utazáson vehet részt. Az első udvarhölgy, a kovásznai Mátyás 

Lilla-Andrea, illetve a második udvarhölgy, marosvásárhelyi Pál Blanka Heléna egy-egy 

Görögországi utazás tulajdonosa lett. A Meyer különdíját, egy iPadet a kolozsvári Al-

Kassas Aziza-Raida vihette haza, a Hargita Gyöngye különdíjának, szintén egy iPad2-nek 



pedig a csíkszeredai Boér Andrea örülhetett. A Székely Hírmondó különdíját, 25 darab 

könyvet, egy két hónapos fitneszbérletet és egy "Meyer Erdély Arca 2012" gravírozással 

ellátott ezüst karkötőt a kézdivásárhelyi Illyés Gabriella nyerte el. A kovásznai Benedek 

Ildikó az Írisz Szépségszalon különdíjában részesült, míg a kézdivásárhelyi hölgyek, Molnár 

Andrea és Illyés Gabriella a Kangoo-Jumps különdíjával, egy-egy Kangoo-Jumps bérlettel 

gazdagodtak. A díjak átadásakor nem csak a nyertes lányok érezhették magukat 

különlegesnek, hiszen a rendezvény főszervezője, Finna Gábor minden versenyzőt 

szalaggal, oklevéllel és virágcsokorral jutalmazott.  

 

 

 

 

 

 

 

A verseny májusban kezdődött, mintegy 651 erdélyi lány benevezésével. A három 

hónapon át tartó szavazás eredményeként, szeptember elején kialakult a verseny 

elődöntős mezőnye. Az elődöntőre szeptember 12-én került sor, ekkor a zsűri az 50-ből 

kiválasztotta azt a 12 lányt, aki részt vehet a döntőben és az azt megelőző tíznapos 

felkészítő táborban, a kézdivásárhelyi Szikla Panzióban.  

A táborban a döntős hölgyek szakemberektől tanulhattak mozgástechnikát, 

beszédtechnikát, koreográfiát és színpadi megjelenést. A fárasztó, kora reggeltől késő 

estig tartó programok alatt interjúkon és fotózásokon vettek részt, utóbbiak sikerének 

záloga, hogy minden lány saját profi portfóliójával a kezében térhetett haza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



A döntés idén is nehéz volt, a döntőbe jutott lányok sorsáról tíztagú zsűri döntött: Máté 

Tamás fotós, Stein Réka, a My Style divatüzlet tulajdonosa, Máthé Réka divattervező, 

Szász Réka modell, Vikol Lehel, a Nexxon Kft. képviselője, Jánó Csilla Erdély Arca 2010 

egyik udvarhölgye, Szováti Ágnes, a Meyer cég képviselője, Tóth Mária Katalin, a Goldim 

vezérigazgatója, Puskás István, a Hargita Gyöngye Rt. képviselője, Bakk-Vitális András, a 

Meyer képviselője. 

Rendezvény szervezője a hirdetes.ro portál. 

Döntő, kuliszák, táborozás, portfólió képek megtekinthetők az Erdély Arca 

Szépségverseny honlapján: www.erdelyarca.ro 
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