
2015. augusztus 21.-én rendezték meg Ercsiben a XV. Országos Ikertalálkozót.  

Ikertestvéremmel, Viviennel idén mi is ellátogattunk a találkozóra, ami egy nagyon szép helyen, a 

Duna-parton került megrendezésre.  

Rengeteg program várta a kicsi és nagy ikerpárokat. 

A nap a reggeli gyülekezéssel vette kezdetét a 

Művelődési ház előtt. Onnan mazsorett csoport és a 

2013-as Queens of Twins ikerszépségverseny 

győzteseivel vezetve vonultunk le a Duna partra.  

Számunkra egy nagy élmény volt látni, hogy az 

ikerpárok régi jó barátként üdvözölték egymást. 

Mintegy 110 ikerpár vett részt a találkozón.  

A legidősebbek 82 évesek voltak és 98 óta minden 

találkozón részt vettek. Ezután következett az 

ikerinduló közös eléneklése.  

Mivel mi jelentkeztünk az ikerszépségversenyre 

nekünk ezután egy főpróba következett.  

De rengeteg fellépővel várták a szervezők az 

összegyűlteket. Volt például mazsorettes bemutató, 

ikerökörködő, Nippon Zengo küzdősport aerobik, 

Pyrgos Görög Show, Ercsi Fittness tánccsoport, 

gyermekszépségverseny, Bóbita zenekar. Délután 

kezdődött az általunk nagyon várt Queens of Twins 

ikerszépségverseny.  

Nagyon profi szervezés várt minket, csütörtökön 

reggel 10 órától este fél 6-ig próbáltunk, 9 ikerpár 

jelentkezett a versenyre, aminek köszönhető, hogy 

nagyon jól megismertük egymást és barátságok 

alakultak ki.  

A kezdetekre visszatekintve a szépségversenyt a 

szervező ikerpár Bea és Niki apukája álmodta meg.  

Az ötlete onnan származott, hogy a testvérük nagyon 

sok versenyen indult és szép helyezéseket is ért el.  

Niki és a Bea viszont ezeken a versenyeken együtt 

nem indulhattak ezért döntött úgy édesapjuk, hogy az 

ikertalálkozó keretein belül szervez egy versenyt 

csak az ikrek számára. 

Úgy kell elképzelni mint egy rendes versenyt, az első 

körben utcai ruhában vonultunk fel, közben egy kis 

bemutatkozót mondtak rólunk.  

Majd következett a fürdőruhás vonulás. Nagyon jó 

kis koreográfiáink voltak és minden versenyző 

nagyon ügyes volt. 



Azt est fénypontja az estélyis vonulás volt. Annyi volt az eltérés, hogy a zsűri nálunk a kisugárzás 

mellett azt is figyelte, hogy az ikrek mennyire vannak összhangba egymással illetve nagy előny volt a 

megnyerő mosolygás.  

 

A három felvonás után Kasza Tibi előadása 

fokozta a hangulatot.  

Este hat órakor elérkezett a nap fénypontja a 

Queens of Twins verseny eredményhirdetése. A 

szépségverseny győztese, Bottka Henrietta és 

Nikoletta lett, első udvarhölgyei Józsa Anna és 

Fanni, második udvarhölgyei Takács Bianka és 

Friderika. 

Minden versenyző különdíjként kapott 

ajándékot, mi a Vivivel kettőt is kaptunk. Az 

estét Bebe produkciója és a Copacabana Brasil 

Samba Show fergeteges műsora zárta. Aki még 

bírta az a Feketén - Fehéren Amatőr társulat 

koncertjét is végigtáncolhatta. 

Ikertestvéremmel ezután a felejthetetlen élmény 

után úgy döntöttünk, ha tehetjük, egyetlen 

ikertalálkozót sem hagyunk ki.  

Mert már mi is az ikrek nagy családjába 

tartozunk! Az ikrek mottója:”Két lélek lakik a 

szívemben!” 

Pusker Cintia 

Tömörd, 2015.08.30 


