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Gõzerõvel készülnek a döntõre

Összejöttek

az érdi szép lányok
A szerzõdést a múlt héten megkötötték az I. Érd
Szépe verseny döntõseivel, akik már átestek a
tûzkeresztségen; megismerték egymást és kisminkelték õket, zavartalanul készülhetnek a nagy napra, a
november 30-i döntõre, amelyet a Finta rendezvényházban tartanak meg.
A szervezők 18-26 év közötti
tudatos szépségeket kerestek, akik ezt életmódjukkal is
bizonyították. Meg is találták
őket, több, mint egy tucatnyit,
de akadtak, akik különféle
elfoglaltságaik, főleg tanulmányaik miatt sajnálatukra az
utolsó pillanatban visszaléptek. A rendezők azonban így
is örülnek, hiszen tíz tudatos
lányban gyönyörködhetnek
majd a nézők november végén.
A döntőre egyébként kaphatók
még jegyek.
Madarász Krisztina szakmai
vezető, a GreenEnergy Invest
ment-EU Kft. részéről kötötte meg
velük a múlt héten a szerződést,
és másnap a lányok már további
szépülésen estek át a Finta rendezvényházban, ahol láthatóan
élvezték a kényeztetést.
– Igyekszünk tartani a színvonalat, végül is Érd tíz legszebb lányáról van szó, akik
reméljük, meghozzák majd a
többiek kedvét és jövőre még
többen fognak jelentkezni
– mondta lapunknak Madarász
Krisztina. – A Fintában profi

stáb készítette fel őket a fotózáshoz, a bemutatkozó anyaguk elkészítéséhez, sminkesek,
fodrászok. Folyamatosan jöttek
a lányok, tulajdonképpen itt
ismerkedhettek meg egymással,
sőt, úgy vettem észre, össze
is barátkoztak. Biztos vagyok
benne, hogy a felkészülési idő
végére jó kis csapattá válnak.
A jövő héten a Szepes Gyula
Mûvelődési Központban önismereti és divatpszichológiai előadáson vehetnek részt. Fő téma
az lesz, hogy hogyan tudnak
élni saját adottságaikkal, illetve,
hogyan nem szabad visszaélniük velük… Az előadó a már előválogatáson zsûritagként részt
vett Takács Bernadett divatpszichológus lesz. Ezen kívül lesznek majd ruhapróbák és gyakorolják a színpadi koreográfiát is,
amely nélkülözhetetlen, hogy
összhatásában is színvonalasan
szerepeljenek közönség és a
zsûri tagok előtt.
Mint Bada Zoltán, az egyik
főszervező már korábban is
elmondta; ennél a versenynél
nemcsak a testi adottság számít,

A döntõbe jutott szépségek - elsõ sor balról jobbra: Repcsik Abigél, Ilosfai Csenge, Bódi Kitti, Takács Alexandra, Pados Lilla; alsó sor balról jobbra:
Auer Babett, Bartus Barbara, Repcsik Angéla, Orbán Bianka, Simon Zsuzsa
hanem az élethez való hozzáállás, az életfelfogás, értékrend
is, hogy megmutassák a tiszta
női értékeket. Kíváncsiak a rendezők arra is, hogy az indulók
milyen tudatos szemléletmódot
képviselnek környezetükkel
kapcsolatban, mennyire tudatosan élnek, azaz szeretnénk
összekötni a szépséget a tudatossággal, és ennek szellemében
állították össze a kérdőíveket is,
amit ki kellett tölteni a jelentkezőknek. (Például: Milyen praktikákat ismersz és alkalmazol
energiafelhasználásod – víz, gáz
stb. – csökkentésére? Milyen
globális probléma foglalkoztat
és miért? Mi a jelentősége szá-

I. Érd Szépe választás
és gálavacsora!
dönto" 2013. november 30-án
a Finta Rendezvényházban
2030 Érd, Velencei út 29.
Jegyek kaphatóak október 28-tól
a Domi Tours irodájában! 2030 Érd, Balatoni út 24.
további információk: www.erdszepe.hu,

/erdszepsege

Meghívó a IV. Érdi TökJó Fesztiválra
Az érdi TökJó Fesztivál az ősi kelta hagyományokon nyugvó, angolszász országokban elterjedt Halloween ünnep szokásait követi, amelyhez később a kereszténység a Mindenszentek ünnepét illesztette.
A program főszereplői azon tökök, melyeket otthonról hozva vagy a helyszínen megvásárolva faraghatnak ki kicsik és nagyok egyaránt. Az elkészülő töklámpások – a versenyt követően – a családi otthonok díszeként szolgálhatnak majd, így nem vesznek kárba, és a
legszebbek értékes nyereményeket is hozhatnak gazdáik számára.
A program fő attrakciója a tök szépségversenyt követő jelmezes felvonulás, amelynek során a Főteret körbejárva sötétedést követően
a világító töklámpásokkal egy igazán „félelmetes” hangulat kerekedik.
Természetesen a legkreatívabb jelmezek sem maradnak díjazás nélkül!
Azok számára, akik nem a helyszínen faragják ki töklámpásaikat, az eredményhirdetésig
forralt bort, teát és tökös süteményeket kínálunk, illetve részt vehetnek a tavaly már nagy
sikert aratott TökMaratonon, ahol négy helyszínen ügyességi és logikai rejtvényeket kell
megfejteniük. Az esemény zárása egy helyi zenekar koncertje lesz.
A IV. érdi TökJó Fesztivál tervezett programja:
Időpont: 2013. október 31. 17 órától
Helyszín: Érd, Múzeumkert
Programok:
17 órától: 	Esemény megnyitója, tökök és jelmezek regisztrációja a versenyre, a tökfaragás, melyhez eszközöket biztosítunk
18:30-tól: 	TökMaraton – játékos vetélkedő kicsiknek és nagyoknak 4 helyszínen, értékes
nyereményekért
19:00-tól: 	A jelmez- és tökfaragó-verseny eredményhirdetése, illetve felvonulás
a Főtéren.
A legkisebbeknek: arcfestés, rajzolás, gipszfestés, ügyességi játékok, kreatív foglalkozás
Meleg tea, forralt bor, tökös sütemények, tökös étkek, sült gesztenye.
A rendezvényre a belépés ingyenes.

modra, hogy az érdi szépségverseny a tudatosság jegyében
zajlik?) Október végén környezetvédelmi előadáson is részt
vesznek, míg novemberben egy

érdi általános iskolában tartanak előadást alsó tagozatosoknak az egészséges táplálkozás
fontosságáról és almát osztanak
szét a gyerekek közt.

Nem fognak tehát unatkozni
a döntőig a szépségek, addig
pedig gyönyörködjünk bennük,
tablóképeikben…

Temesi László

Vállalkozók, figyelem!
Összesen 5,52 Mrd Ft értékû komplex vállalkozásfejlesztési pályázati program indul novembertől
a Közép-magyarországi régió részére!
Eszközbeszerzés, ingatlan felújítás, bővítés, informatikai beruházások, minőségirányítási
rendszerek bevezetésének és vállalati tanácsadás támogatás is megvalósulhat ezen pályázati
keretekből.
A pályázattal egyidejûleg külön telephely fejlesztési program is megjelentetésre került. Ez
kifejezetten a termelő és szolgáltató kapacitások kialakításához kapcsolódó ingatlanfejlesztések
és telephely beruházások fejlesztését segíti elő. Éljen Ön is a Közép Magyarországi régió új lehetőségeinek kiaknázásával!
2013. október 28-án, 15.00-kor tájékoztató az Érd és Környéke Ipartestület Tanácstermében
(2030 Érd, Alispán utca 8. T: 23/520-175)!

Felszínre hozzuk az értékeket

Új finanszírozási és pályázati lehetőségek
a Közép-Magyarországi régióban

Vállalkozói Fórum az Érdi Ipartestület szervezésében
Dátum: 2013. október 28.
Időpont: 15.00 – 17.30
Helyszín: Érd Ipartestület Tanácsterem, 2030. Érd, Alispán u. 8.
A szakmai fórum létrehozását megelőző gondolataink:
Vállalkozni = Új értékeket teremteni
….Az értékteremtés mellett új piacokra, új lehetőségekre, fejlesztésekre, beruházásokra van szükségünk.
Igen ám, de hogyan?! Miként?! Illetve miből?! Melyek lesznek a leghatékonyabb eszközök?
Információk, melyek kulcsfontosságúak vállalataink életében, versenyképességünk fejlesztéséhez:
Honnan és hogyan teremthetünk új forrásokat?
Hogyan vonhatunk be kedvezményes tőkét fejlesztéseinkhez?
Mire kaphatunk még pályázati támogatást 2013-ban az új EU-s költségvetési időszak előtt?
Hogyan érdemes felkészülnünk 2014 utáni időszakra?
Milyen fejlesztési stratégiákkal készül a régió, ahol élünk?
Rendezvényünk célja, hogy gyors, közérthető és a vállalkozásokra könnyen szabható tanácsokat és információkat
adjunk át, melyekkel új fejlesztéseik, beruházásaik, cégük fejlődése fokozható, még eredményesebbé tehető.
Ötletei, fejlesztési elképzelései vannak? – A vállalkozói fórumon sok választ és segítséget kaphat, hogy ezek sikeresen
és fenntarthatóan megvalósulhassanak!
A rendezvény keretei között szabadon és kötetlenül kérdezhet, egyeztethet hazánk
vezető projektfinanszírozási tanácsadóival.
( A rendezvény díjmentes! )
Tervezett program: 15.00 – 15.15
Regisztráció, résztvevők fogadása 15.15 – 15.30
Köszöntő
Csóli Csaba igazgató, Érd és Környéke Ipartestület ,15.30 – 16.30
Kreatív forrás és pályázati lehetőségek 2013-ban – Komplex Vállalkozásfejlesztés, Telephely és Ipartelepítés,
Kereskedelemfejlesztés támogatása a Közép Magyarországi régióban /
Mit hoz 2014 – 2020? Hogyan készüljünk az új forrásokra?
Semperger-Dorogi Kinga ügyvezető, minősített EU tanácsadó,
az Ernst & Young Év üzletembere program különdíjasa
Kreatív és újszerű forráslehetőségek 2013-ban, avagy miként s milyen projekteket érdemes még építeni 2013-ban.
Mely területeken kaphatunk, várhatunk még pályázati pénzekre ebben az évben a Közép Magyarországi régióban?
Hogyan készüljünk 2014-re? Mit hoz az új EU-s költségvetés? 16.30 – 17.30
Konzultációs lehetőség a résztvevők részére
A konzultációs lehetőség keretei között szeretnénk teret is időt szánni a felmerülő kérdések, érdeklődések
megválaszolására, akár egyénileg, de a résztvevőkkel való közös gondolkodás keretei között is.
Célunk, hogy a konkrét és jelenpillanat elérhető pályázati lehetőségek kapcsán áttekintő képet adjunk és
a konkrétumok kapcsán felmerülő kérdésekre már a helyszínen válaszoljunk.

