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Legyél Te az Egyetem Arca
A Hetedik Te magad légy! – szólt a Legyél Te
az Egyetem Arca arcszépségverseny felhívása. A gálán 31 lányból pontozással
választotta ki a zsûri az idei év nyertesét
és udvarhölgyeit, valamint hat versenyzõt különdíjban részesítettek.
Készülés a gálára
A verseny elõtt két alkalommal a TIK-ben
nyílt napot tartottunk. Ott népszerûsítettük
a versenyt, leszólítottuk a lányokat, hogy hallott-e már az egészrõl, van-e kedve indulni
a megmérettetésen. Így bukkantak az elõzõ
évek nyertesei Varga Reginára is.
„Az Egyetem Arca nyílt napon hallottam az
arcszépségversenyrõl. Szabadkoztam elõször, de
aztán úgy voltam vele, hogy legfeljebb egy jó buli
lesz, és készül rólam néhány jó fotó.” – emlékezett
vissza Regina.
A gálára a bevonulás
gyakorlása mellett táncot
tanultak be a lányok, valamint volt egy beszélgetõs
este is, így a lányoknak
több ízben volt alkalmuk
találkozni egymással. Beindult a szóbeszéd, ki miért
jelentkezett, kinek mi az
elõnyös, ki az esélyes...
Persze gyõztest nem kiáltott ki senki, csak nõi
csacsogás szintjén folyt
a latolgatás.
„Az esélyeimmel nem
foglalkoztam, egyszerûen jó
volt velük lenni, jó hangulatban teltek már a próbák is.”
A jó hangulat mellé kõkemény munka
társult, hiszen Ákos (tánctanár) rendesen
megdolgoztatta a lányokat, órákon át tanulták
a koreográfiát, nem volt idõ lazsálásra, szoros
volt az ütemterv. Regina egyik hobbija a tánc,
így könnyen ment neki a lépések rögzítése.
„Maga a tánc betanulása nem okozott problémát, esetleg az összkép miatt aggódtam, mivel
a kevés próba miatt nem volt eléggé összehangolt
a mozgásunk. Én szeretem, ha a fellépés alkalmával minden precízen a helyén van.”
Persze azért van, hogy nála is elmarad
a pontosság. Nem mindenben pedáns, gyengébb napjain õ is megcsúszik a teendõivel, de
tisztában van azzal, hogy minden esetben
megvárják, és neki kell elvégeznie õket.
„Régen jazz balettoztam és társas táncoltam,
ott belénk nevelték a tökéletességre törekvést.
Ez többnyire összejön, ám néha nem. Egy területen
problémát jelent a pontosság, hogy mindig idõzavarba kerülök, mert még az utolsó percet is
kihasználom valamire, pedig az az utolsó perc már
nem is létezik.”
A nagy nap
Regina korábban nem indult szépségversenyen, de volt már olyan rendezvény, ahol
kimondva-kimondatlanul megválasztották
az adott esemény legszebbjének. A Legyél Te
az Egyetem Arca arcszépségversenyre nem
készült sokat.
„Semmi különössel nem készültem a gálára,
csak magamat adtam, amilyen vagyok.”
Hogy milyen az az „amilyen”?

„Igyekszem a külsõ, belsõ harmóniára törekedni.
A külsõ és a belsõ oda-vissza kivetül egymásra.”
Azt mondja, ha rosszul érzi magát, az meglátszik a külsején is. Például ilyen az alváshiány
vizsgaidõszakban. Mindent összevetve nem
bánta meg, hogy megmérettetett, gyõztesként
nem is mondhatna mást.
„Egy nagy bulinak fogtam fel, így aztán
nagyon tetszett és izgalmas volt ez az újszerû megmérettetés. Persze ehhez kellett a jó csapat és azok
támogatása, akik nekem sokat jelentenek, a Szerelmem, a családom és a barátok, akik mellettem álltak.”
A gálán 31 lány vonult fel és mutatta meg
magát elõször utcai, majd estélyi ruhában.
A szép számban összegyûlt zsûri (16 fõ) tagjai
többségében az egyetemen dolgozók és tanulók, de az est sztárvendége, Nagy Feró és
természetesen a fõbb támogatók is voksolhattak a lányokra.
A zsûri szeme Reginára csillogott a legjobban, ezzel õt szavazták meg a 2009-es év

Egyetem Arcának. Regina elsõ
udvarhölgyének Balogh
Dorottyát, második udvarhölgyének Ombodi Ildikót
választották.
Szépségipar
Mindenkinek mást jelent
a szépség. Vajon mit ért ezen
a fogalmon az új Egyetem Arca?
„Egy külsõleg gyönyörû nõ
önmagában még kevés, ehhez
társulnia kell még egy olyan belsõ kisugárzásnak, ami harmóniában van a küllemével. Úgy
gondolom, ha ez a harmónia
adott, abban az esetben beszélhetünk „igazi NÕ-rõl”.”
Harmóniáról beszélhetünk, de gátlásokról?
Ha alkalom adódna rá, akkor egy fotózás erejéig megszabadulna ruháitól az Egyetem Arca?
„Nem.” – hangzik a határozott válasz, és
meg is indokolja: „Az már intimitás, amit csak és
kizárólag a Szerelmemmel osztok meg.”
Az aktfotózás helyett inkább a modellkedést próbálná ki.
„Nem tervezem, hogy modellkedjek, de valójában nem is mondanék rá nemet. Vonzanak az új,
izgalmas dolgok, az is egy új terület lenne, ahol kipróbálhatnám magam.”
Biztos megállná a helyét fotómodellként, mert
nagyon fotogén, s szép képek készülnek róla
– ezt bizonyítja a Hökkentõ címlapfotózáson
készült képek kvalitása is.

„Jól éreztem magam a fotózáson, és izgatottan
várom, hogy milyenek lettek a felvételek.”
Az Egyetem Arca cím elnyerése után
nemcsak fotózásokon, hanem interjúadáson is
részt vett. Kezdetben még új volt a pozíció,
kicsit barátkozni kellett a szokatlan helyzettel, de gyakorlat teszi a mestert – egyre jobban
megy neki a szereplés.
„Igyekszem megbarátkozni a helyzettel, de még nem
igazán tudatosak az interjúim, véleményem szerint
túlságosan nyitott vagyok, de elõbb-utóbb belejövök.”
A Legyél Te az Egyetem Arca arcszépségverseny gyõztese a számos ajándék mellett
egy éven keresztül képviseli a Szegedi Tudományegyetemet különbözõ rendezvényeken
(pl. gólyatáborokban, gólyabálokban), részt
vesz sok-sok egyetemi bulin, és amennyi meghívásnak, felkérésnek csak tud, eleget tesz.
SZTE nemzetközi tanulmányok
Regina elsõéves a Jogi Karon, ahol nemzetközi
tanulmányok szakra jár. A verseny
történetében elõször nyert az ÁJTK-ra
járó versenyzõ. Elõször gazdasági szakra szeretett volna menni, de német
tanárnõje e szak irányába terelte,
valamint egy ismerõse már erre a szakra járt, akitõl csak pozitív dolgokat
hallott. A szak nem könnyû, de Regina
nem panaszkodik, inkább tanul.
„Tanulás nélkül nem megy, az biztos.
Nem kettesre gyúrok, sokkal többet várok
el magamtól.”
A diplomázás még elég messze van,
néhány évnyire, de a további tervek
már kirajzolódtak.
„Szeretnék jövõre jelentkezni egy másik szakra is,
valamint kijutni tanulmányútra Spanyolországba vagy
Olaszországba.”
Minél több nyelvet
szeretne beszélni, minél
magasabb szinten. A nyelvtanulás mellett még sok
szabadideje van, amit
a legszívesebben rajzolással
és sportolással tölt.
„A rendszeres testedzés
energikusabbá tesz. Mindegy,
hogy ez úszás vagy futás.”
A rajzolás is hobbi, amit
Svájcban is eredményesen
gyakorolt.
„A Kõrösi testvériskolájában (Kantonschule Büelrain Winterthur) töltöttem
kint egy évet, ahol kiírtak egy mûvészeti versenyt.
Én a szerelem témakörét választottam. A projektben
fotókat is készítettem, amiket saját magam hívtam elõ,
emellett rajzoltam aktokat és fél aktokat, ami elnyerte
a tanárok és tanulótársak elismerését, s így elsõ lettem.”
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