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Újabb sikert ért el a gyimeskö-
zéploki Blága Tünde a nemrég 
Bejrútban szervezett nem-
zetközi szépségversenyen. A 
Csíkszeredában élő divatmodell 
királynőként tért haza a meg-
mérettetésről.

 » BEDE LAURA

N emzetközi szépségversenyen 
választották királynőnek Blá-
ga Tündét. A gyimesközéploki 

szépségkirálynő elnyerte a Miss Tour-
ism Continental címet a Beirut Golden 
Awards (BGA) csapata által szervezett 
április eleji megmérettetésen. „Fel-
foghatatlan, alig hittem el. Nagyon 
boldog voltam, hiszen nem egyszerű 
feladat megnyerni egy nemzetközi ver-
senyt” – mondta a Krónika megkeresé-
sére Blága Tünde, aki Magyarországot 
képviselte a turisztikai tematikájú, bej-
rúti versenyen. Kifejtette, mivel kevés 
idő állt rendelkezésükre, zsúfolt volt 
a programjuk: jótékonysági esemé-
nyek, szponzorlátogatás, turisztikai 
helyszínek népszerűsítése forgatások, 
fotózások, interjúk által, koreográfi a 

összeállítása, edzések. Reggel hattól 
talpon voltak, és néha éjjel kettőig is 
tartottak a tevékenységek.

A szépségkirálynő szerint a sok 
program és stressz mellett a koro-

navírus-járvány is nagyban meg-
nehezítette mindennapjaikat a 
libanoni fővárosban. Két busszal 
utaztak, mivel sok lány vett részt, és 
a szervezők nem akarták, hogy hu-
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Megkoronázták a gyimesi szépséget

Ékes fejdísz. Blága Tünde (jobbról a második) udvarhölgyei gyűrűjében
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zamosabb ideig együtt legyenek. 
Külön csoportokra osztották őket 
a vacsoránál is. „Nagyobb odafi -
gyelést igényelt minden. Ráadásul 
a döntő napja sem volt zökkenő-
mentes, ugyanis Bejrútban az 
egyhetes verseny kezdete után két 
nappal nőtt a fertőzöttek száma, 
ezért a döntő eredeti helyszínét a 
fi nálé előtt 4 órával lezárták. Így 
a szervezők kénytelenek voltak 
megoldani a hotel konferenciater-
mében, és már csak a top 11 lány 
léphetett színpadra a szűk hely 
miatt” – magyarázta a Csíkszere-
dában élő divatmodell. Udvarhöl-
gyei Sierra Leone-i, törökországi 
és romániai versenyzők lettek.

Blága Tünde 2019-ban szintén 
Magyarországot képviselte a vi-
lág harmadik legnagyobb verse-
nyén, a Miss Earth-en. Egy évvel 
korábban elnyerte a Miss Charity 
címet a Tajvanon rendezett, Glo-
bal Charity Queen szépségverse-
nyen. 2017-ben pedig Romániát 
képviselte a Miss Tourism Ambas-
sadoron Manilában. Ekkora még 
ő is meglepődött, hogy erdélyi 
magyarként őt választották erre a 
feladatra.

 » A versenyzők 
néha reggel hat-
tól éjjel kettőig 
is talpon voltak.

 » KRÓNIKA

É letének századik évében elhunyt 
Fülöp edinburghi herceg, a brit 

uralkodó, II. Erzsébet királynő 
férje – közölte pénteken a Buc-
kingham-palota. „Mély fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a brit királynő 
bejelentette szeretett férje, Fülöp 
edinburghi herceg halálát. Ő kirá-
lyi fensége békében távozott el ma 
reggel a winsdori kastélyban” – áll 
a királyi család hivatalos, Twitte-
ren is közzétett pénteki közlemé-
nyében. Korábbi sajtóbeszámolók 
szerint Fülöp herceg február 16-án 
kórházba került, a Buckingham-pa-
lota közleménye szerint nem érezte 
jól magát, a szívére panaszkodott. 
A közleményben azonban hang-
súlyozták, hogy csak elővigyáza-
tosságból kellett bent maradnia 
pár napra. A tájékoztatásban azt 
is hangsúlyozták, hogy II. Erzsébet 
férjének az állapota nincs összefüg-
gésben a koronavírus-fertőzéssel, 
januárban ugyanis a királynő és 
férje is megkapta a vakcinát. Fülöp 
herceget végül március közepén 
engedték haza a kórházból, miután 
szívgyógyászati beavatkozást haj-
tottak végre rajta.

Az edinburghi herceg – aki júni-
us 10-én töltötte volna be századik 
életévét – és a brit uralkodó – aki-
nek április 21-én lesz a 95. születés-
napja – tavaly novemberben ünne-
pelte 73. házassági évfordulóját. 
Ez azt jelenti, hogy Fülöp herceg 
volt a világtörténelem legidősebb 
és leghosszabb ideig „szolgáló” 
királyi házastársa. Fülöp halálá-
nak bejelentésével életbe lépett a 
Forth Bridge néven kidolgozott 
menetrend, amely a temetés idő-

pontjáig határozza meg az állami 
és protokolláris teendőket. Ennek 
első pontja azt írja elő, hogy Wil-
liam Robert Peel lordkamarás – az 
udvar legmagasabb rangú polgári 
köztisztviselője – és Boris Johnson 
miniszterelnök konzultáljon a ki-
rálynővel, és tudakolja meg, hogy 
az uralkodónak van-e valamely kü-
lönleges kívánsága a temetési szer-
tartással kapcsolatban. Fülöp ha-
lálhírének pénteki bejelentésével 
az Egyesült Királyságban nemzeti 
gyász kezdődött, amely a herceg te-
metéséig tart.

Fülöpnek az uralkodó néhai fér-
jeként állami temetés járna, de 
az edinburghi herceg többször is 
egyértelművé tette, hogy nem sze-
retne nagyszabású szertartást, in-
kább magánjellegű, kisebb katonai 
tiszteletadással kísért búcsúztatást 
részesítene előnyben a windsori 
kastély Szent György-kápolnájá-
ban. Az elmúlt években kifejezésre 
juttatta azt a kívánságát is, hogy a 
windsori kastélyparkban, a királyi 
család tagjainak fenntartott Frog-
more Gardens temetkezési helyen 
kíván nyugodni. Itt helyezték örök 
nyugalomra mások mellett Viktória 
királynőt, II. Erzsébet királynő 1901-
ben elhunyt üknagymamáját, és Al-
bert herceget, Viktória férjét is.

A halálhír bejelentése után az 
Egyesült Királyság összes középüle-
tén félárbocra eresztették a brit lo-
bogót. A nemzeti gyász protokolláris 
előírásai alapján a londoni alsóház 
összes képviselője a temetésig feke-
te karszalagot ölt, a férfi  képviselők 
fekete nyakkendőt viselnek. Ugyan-
ez vonatkozik a királyi család tagja-
ira is. A gyászidőszakban II. Erzsé-
bet királynő várhatóan semmilyen 

hivatalos tevékenységet nem végez. 
A Buckingham-palota a hétvégén 
bejelentette, hogy Fülöp herceget 
szombaton, családtagjainak jelen-
létében helyezik örök nyugalomra.

A brit trónutódlási sorrend Fü-
löp halálával nem változik, hiszen 
az edinburghi herceg soha nem 

szerepelt a királyi család trónörök-
lésre jogosult tagjai között. En-
nek értelmében továbbra is Károly 
walesi herceg, a királynő és Fülöp 
herceg 72 esztendős elsőszülött fia 
a trónörökös, őt változatlanul idő-
sebb fia, Vilmos cambridge-i herceg 
követi a trónutódlási rendben.

Elhunyt Fülöp herceg, II. Erzsébet brit uralkodó férje

 » Fülöp herce-
get szombaton, 
családtagjainak 
jelenlétében 
helyezik örök 
nyugalomra.

Fülöp herceg volt a világtörténelem legidősebb és leghosszabb ideig „szolgáló” királyi házastársa




