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Kislánynak is szépek voltatok?
Király Lili: Most sem szívesen mondanám ki 
magamról, hogy szép vagyok. De tény, hogy nem 
ma kezdtem: már ötévesen belecsöppentem ebbe 
a világba, amikor a szüleim beírattak Sütő Enikő 
modelliskolájába. Gyerekként is rengeteg divat-
bemutatón és fotózáson vettem részt.
Vámos Liza: Én nem vettem részt semmilyen 
versenyen és divatbemutatón, a szüleim nem pár-
tolták. Viszont hosszú göndör barna hajam és szép 
kis pocakom volt, jó husis voltam mindig, nem egy 
klasszikus szépség. 

Mik a szépség legnagyobb előnyei és hátrányai?
Lili: Inkább előnyei vannak, főleg a hétköznapok-
ban. A férfiak előzékenyebbek velünk, és volt olyan 
is, hogy az ellenőr elengedte a büntetést, amikor 
blicceltem a metrón. A hátránya az, hogy pont 
emiatt sokkal nehezebben barátkozom. Sokan azt 
hiszik, beképzelt vagyok. Van az a sztereotípia, 
hogy a szép lányok buták, és ennek lépten-nyomon 
bizonyítani kell az ellenkezőjét.
Liza: Nekem a magyartanárom úgy mutatkozott be 
az első órán, amikor valamire rosszul válaszoltam, 
azt mondta: hosszú haj, rövid ész. Aztán szín kitűnő 
lettem. 

Szerettek tükörbe nézni?
Lili: Én nem. Viszont sokszor belenézek, mert 
félek, hogy valami rosszul áll rajtam. 

Mert tőled tökéletességet várnak?
Lili: Én várom magamtól a tökéletességet. Eléggé 
maximalista vagyok.
Liza: Én néha annyira sietek, hogy bele se nézek a 
tükörbe. 

Mi a legkedvesebb emléketek a Balatonnal 
kapcsolatban?
Liza: Kiskoromban nagyon sokszor jártunk a Bala-
tonra, minden évben ott volt a belföldi nyaralásunk. 
Ha pedig magára a versenyre gondolok, a legjobb 
dolog, ami eszembe jut, a segítőkészség. Nem volt 
furkálódás, nem volt rivalizálás, senki nem azt akar-
ta, hogy a másiknak rossz legyen. Nagyon jó csapat 
jött össze, azóta is tartjuk a kapcsolatot.
Lili: Nekem Veszprémben élnek rokonaim, úgy-
hogy nagyon gyakran járok arrafelé. Szerintem a 
Balatont mindenki szereti.

Inkább északi vagy déli pártiak vagytok?
Lili: Ha bulizni akarok, akkor Siófok és környéke a 
cél, de sokkal szebb az északi part. 
Liza: Én is jobban szeretem az északi partot.

A VILÁGBÉKÉN
TÚL

VAJON EGY SZÉPSÉG-
KIRÁLYNŐ MIT TEHET A 
VILÁGBÉKE ÉRDEKÉBEN? 
VALÓSZÍNŰLEG SEMMIT. 
EZ A KÉT LÁNY, A  
BALATON SZÉPE-VERSENY 
DÖNTŐSEI NEM IS 
HASZNÁLNAK ILYEN 
NAGY SZAVAKAT. TESZIK 
A DOLGUKAT, MIKÖZBEN 
GYÖNYÖRŰEK, ÉS MEG-
MUTATJÁK, HOGY IDEJE 
ELFELEJTENI A KLISÉKET.
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BEYOND WORLD
PEACE WHAT CAN A BEAUTY QUEEN ACTUALLY CONTRIBUTE TO 

WORLD PEACE? PROBABLY NOTHING. THAT’S WHY THESE 
TWO GIRLS, BOTH FINALISTS OF THE MISS BALATON 
PAGEANT, REFRAIN FROM SUCH BIG WORDS. THEY JUST 
DO THEIR THING WHILE BEING BEAUTIFUL, AND SHOW 
US ALL THAT IT MIGHT BE ABOUT TIME TO FORGET ABOUT 
SOME CLICHÉS.
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Were you already considered beautiful as children?
Lili Király: Even now, I wouldn’t like to say that 
about myself. It is true however, that I didn’t start 
yesterday: I found myself in this world at the age of 
five, when my parents enrolled me in the modelling 
school of Enikő Sütő. Even as a child I took part in 
a lot of fashion shows and photo shoots.
Liza Vámos: I didn’t participate in any competi-
tions or fashion shows, as my parents didn’t support 
these. I did have long curly brown hair, and a nice 
tummy, as I always was rather chubby as a child, so 
I wouldn’t say I was a classic beauty.

What are the biggest advantages and inconve-
niences of beauty?
Lili: There are mostly advantages, especially in 
everyday situations. Man are more courteous, and 
on one occasion the conductor even gave me a pass, 
when I was riding the metro without a ticket. One 
inconvenience is, that for the very same reason, 
I find it hard to make new friends, and many think 
that I’m swell-headed. There’s the stereotype of cute 
girls being dumb, and we have to prove otherwise 
every step of the way.
Liza: My literature teacher introduced himself to me 
in his first lecture by replying to anything I happened 
to answer incorrectly, with the phrase: Long hair, 
short mind. Then I got top marks in all classes.

Do you like to look into the mirror?
Lili: I don’t. Still, I often do, as I’m afraid that 
something doesn’t fit me well.

Because everyone expects perfection from you?
Lili: It’s an expectation towards myself. I ama real 
maximalist.
Liza: I’m in such a hurry, I sometimes don’t even 
see any mirrors.
What’s your favourite memory about the Lake Balaton?
Liza: When I was little we spent a lot of time at 

Lake Balaton. We always spent our yearly inland 
holiday there. If I think about the pageant itself, 
the first thing that comes to mind is the helpfulness. 
There was no scheming, nobody wanted anything 
bad for the others. A very good team came together, 
and we still keep in touch.
Lili: I have relatives in Veszprém, so I’m around there 
quite a lot. I think everyone loves the Lake Balaton.

Do you prefer the north or the south shore?
Lili: If I want to party, the Siófok area is the 
favourite, but the northern shore is much nicer.
Liza: I also like the north side more.

What are the biggest clichés about beauty 
pageants that are wrong?
Lili: A lot of people believe that the whole thing is 
set-up.
Liza: There really is a perception in Hungary that 
you can only get in, and win if you know the right 
people. This contest has been started exactly in 
order to end this misconception, and show how 
a beauty pageant should be organised. Here, the 
personalities were also taken into account, the jury 
saw us without make-up too. In one of the rounds 
we even had to bring a personal belonging, so the 
jury could get to know us better.

What did you bring?
Lili: An aerobic dress and a medal, as I was com-
peting in aerobics for fifteen years, and this was a 
huge part of my life so far.

Liza: I took a piece of paper, with a number written 
on it. The story behind this is, that I was in a great 
panic before graduation exams, as I was desperate 
to get into college at the first try (both girls study 
at the Budapest Business School, the editor.), and 
I was determined to complete this goal. So I wrote 
367 on a piece of paper that was then hanging 
above my desk for the entire time I was studying. 
In the end I made exactly 367 points at the exam. 
I believe in the law of attraction.

How do you continue what you have achieved in 
this pageant, and what are your dreams beyond 
beauty?
Liza: We have been shown a way now, and we have 
a year before the next pageant, until which we get a 
lot of support.
Lili: Now it’s up to us to bring out the most of this. 
My goal besides that is to finish college, and I also 
plan to take an aerobics instructor exam. I’m also 
interested in the beauty industry. While I’m still 
young, I definitely want to work as a model, but 
later on working in make-up or as a stylist also 
seem attractive.
Liza: I also like modelling a lot, but as I’m not too 
tall, photo shoots would be better for me.

Where else would you live, if not in Hungary?
Lili: In Italy. I do have some relatives there, and 
I love Italian people, the language, the cuisine and 
the whole country.
Liza: My second language is German, so I would 
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definitely live in a German speaking country, 
Germany or Austria.

Who do you consider the most beautiful person in the world?
Lili: For me, Nicole Scherzinger is a top ten woman. Her voice, her hair, her 
body, her face, and her movements, everything.
Liza: Angelina Jolie.

How much did you lives change since the pageant?
Liza: Professionally definitely a lot. We did get a lot of requests, and something 
has started.
Lili: It’s not easy to arrange everything with school, but every change has been 
positive so far.

How would you describe your own style?
Liza: I’m a fan of sporty elegance, I love blazers with sport shoes. This combina-
tion can hold up anywhere.
Lili: For me, this always depends on my mood, but I usually plan ahead every 
night, what I’m going to wear the next day. I also play a lot with my hair, and 
I like it if the whole picture fits together. I like to switch between different styles 
as well.

If you had to spend a week on a deserted island, what would you bring?
Lili: My mom. She is the closest to me, she is like my best friend.
Liza: I would bring my boyfriend, because then I wouldn’t starve to death. 
I’m sure he would know his way around.

Do you only date playboys?
Liza: No, for me, this isn’t important at all. Maybe it’s because of this that 
finding a partner can be a little harder for us, as guys don’t always have the 
courage to approach us. I met my boyfriend in a training camp four years ago. 
We both fence, and he is even part of the national team.
Lili: I also didn’t only have playboy boyfriends, what matters is on the inside. 
This might be a cliché, but just like any other cliché: it’s true.

Melyek a legnagyobb téves klisék a szépségversenyekkel kapcsolatban?
Lili: Sokan azt hiszik, biztos bunda az egész. 
Liza: Eddig valóban az a kép alakult ki a szépségversenyekről Magyar-
országon, hogy protekcióval lehet bekerülni és megnyerni. Ezt a versenyt pont 
azért találták ki, hogy véget vessenek a rossz megítélésnek és meg-
mutassák, hogyan kell szépségversenyt csinálni. Itt számított a személyiség is, 
smink nélkül is láttak minket a bírák. Az egyik fordulóban még egy személyes 
tárgyat is magunkkal kellett vinni, hogy jobban megismerhessen bennünket  
a zsűri.

Mit vittetek magatokkal?
Lili: Egy aerobikdresszt és egy érmet, mert tizenöt évig versenyaerobikoztam, 
az tette ki az életem nagy részét.
Liza: Én egy papírt vittem, amire rá volt írva egy szám. Ennek az a története, 
hogy nagy pánikban voltam az érettségi előtt, mert nagyon szerettem volna, 
hogy elsőre felvegyenek a főiskolára (mindkét lány a Budapesti Gazdasági 
Főiskolára jár, a szerk.), és mivel kitűztem ezt a célt, mindenáron véghez akar-
tam vinni. Ráírtam a papírra, hogy 367, és ez a papír végig az asztalom felett 
volt, amikor tanultam. Végül az érettségin pontosan 367 pontot értem el. Hiszek 
a vonzás törvényében.

Hogyan viszitek tovább azt, amit ezen a versenyen elértetek, és a szépségen túl 
mik az álmaitok?
Liza: Nekünk most megmutattak egy utat, és van egy évünk a következő 
versenyig, addig segítenek nekünk és egyengetik az utunkat.
Lili: Most már rajtunk múlik, mit tudunk ebből kihozni. Nekem az is célom, 
hogy befejezzem a főiskolát, sőt mellette egy aerobikedzői vizsgára is készülök. 
Érdekel a szépségipar is. Amíg fiatal vagyok, mindenképp modellkedni 
szeretnék, és a későbbiekben vonzana a sminkes vagy a stylist szakma is. 
Liza: Nekem is nagyon tetszik a modellkedés, de mivel nem vagyok elég 
magas, nekem inkább a fotózás fekszik jobban. 

Ha nem Magyarországon élnétek, akkor hol?
Lili: Olaszországban. Élnek is ott rokonaim, imádom az olasz embereket, a 
nyelvet, a konyhát, az egész országot. 
Liza: Nekem a német a második nyelvem, úgyhogy én biztos valamelyik német 
nyelvterületen élnék, Németországban vagy Ausztriában. 

Kit tartotok a legszebb embernek a világon?
Lili: Nicole Scherzinger számomra top tízes nő. A hangja, az alakja, az arca, a 
mozgása, minden. 
Liza: Angelina Jolie-t.

A verseny óta mennyire változott meg az életetek?
Liza: Munkáink szempontjából biztosan. Számos felkérést kaptunk, elindult 
valami.
Lili: Kicsit nehéz is összeegyeztetni a sulival, de ami a változást illeti, ez csak 
pozitív.

Hogyan jellemeznétek a saját stílusotokat?
Liza: Én a sportos elegancia híve vagyok, imádom a tornacipő-blézer 
kombinációt. Ez mindenhol megállja a helyét.
Lili: Nálam ez nagyon hangulatfüggő, többnyire minden este eltervezem, 
másnap mit veszek fel. A hajammal is sokat variálok, szeretem, ha minden 
stimmel az összképen. És szeretem váltogatni a stílusokat. 

Ha egy hetet egy lakatlan szigeten töltenétek, kit vinnétek magatokkal?
Lili: Anyukámat. Ő áll hozzám a legközelebb, olyan, mintha a barátnőm lenne.
Liza: Én a barátomat, mert akkor nem halnánk éhen. Ő biztos feltalálná magát.

Ti csak szépfiúkkal ismerkedtek?
Liza: Nem, nekem egyáltalán nem ez a fontos. Talán ezért is kicsit nehe-
zebb nekünk a párválasztás, mert sokszor van az, hogy nem mernek minket 
leszólítani. A barátomat, akivel négy éve vagyok együtt, egy edzőtáborban 
ismertem meg. Mindketten vívunk, ő benne is van a magyar válogatottban. 
Lili: Nekem sem csak szépfiú barátaim voltak, az a lényeg, ami belül van. 
Lehet, hogy klisé, de mint minden klisé: igaz.
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