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Újra férjhez ment Rogán Cecília, de nem volt
felhőtlen a nagy nap
CzB - 2020-07-27 20:51:47
Bár Rogán Cecília viszonylag nagy csendben van mostanában a közösségi oldalakon, egyedül
néhány futós posztot dob fel, nagyjából egy hete egyik legjobb barátnője, Sarka Kata nagy dolgot
árult el. Magából az alábbi posztból és még talán a fotókból sem derül ki igazán, hogy mi is történt,
de a hashtagek közé bebiggyesztette a „cililánybúcsút” is, amitől elég nyilvánvalóvá vált a dolog.
Egy elképesztően jó este, fantasztikus emberekkel! „A sors nem mindennapi boldogságot adott
nekünk ajándékba. Szeretni és tisztelni egymást – lásd be – nagyon ritka és boldog kombináció.”
Ljudmila Ulickaja
Egy elképesztően jó este, fantasztikus emberekkel! A sors nem mindennapi boldogságot
adott nekünk ajándékba. Szeretni és tisztelni egymást - lásd be - nagyon ritka és boldog
kombináció." Ljudmila Ulickaja cililánybúcsú barátok együtt szerelemvanalevegőben
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Vasárnap aztán következett az újabb fotó, melyen igaz, hogy a vasi miniszter volt felesége nem
szerepelt, de Kata büszkén számolt be róla, hogy egy esküvőn van a Balatonnál. A kommentelők
pedig azonnal levették belőle, hogy bizony Cili esküvőjéről van szó.
wedding friends @vivienborzi @helenamihalylovics
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Szendrei Dánielhez, a jelenleg első számú magyar teniszezőhöz ment hozzá Cili, akit még májusban
mutatott meg a nagyvilágnak az Instagramon. A 24.hu információi szerint Mészáros Lőrincék tihanyi
éttermében tartották a lagzit, ahova hivatalos volt a hazai teniszélet krémje is. De nem volt felhőtlen
a nagy nap, a 30 éves Borsos Olivér (volt első osztályú teniszező, Borsos Attila és Szabó Edina
korábbi válogatott kézilabdázók fia, aki egy ideje sportpszichológusként dolgozott) ugyanis balesetet
szenvedett.
Bár hivatalosan még nem erősítették meg, a hírek szerint amikor Boros és barátnője az esküvő után
visszament a szállásukra, rájöttek, hogy az étteremben felejtették a kulcsot. Amíg barátnője
visszament érte, Borsos valószínűleg megpróbált bemászni az első emeleti szobába, de leesett. A
barátnője talált rá, állapota súlyos, Budapesten ápolják kórházban és a következő 72 óra kritikus.
A 24.hu kérdéseire a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság azt írta, „a július 25-én hajnalban egy
tihanyi szálláshelynél történt baleset kapcsán idegenkezűségre és kábítószer-fogyasztásra utaló adat
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nem merült fel a helyszínen, így rendőri eljárás nem indult.”
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