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helyi társadalom
Külcsín és belbecs is számít város elsõ szépségversenyén

Gyertek érdi szép lányok!

A szerző felvételei

Királynõt választanak Érden! Garantáltan szép királynõt,
aki példakép lehet a többi lánynak! Októberben rendezik
meg a város elsõ szépségversenyét, olyan 18-26 év közötti lányok részére, akiknél nemcsak a külcsín, hanem
a belbecs is számit. A szervezõk olyan tudatos szépségeket keresnek, akik ezt életmódjukkal is bizonyítják.

Szabó Ágnes (balra) a kézilabda VB záróprogramján Nagy Feróval
– a szép érdi lány hallott a szépségversenyrõl, talán indul...
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+36 20263 2514

XXIII. évfolyam, 2013. augusztus 29.

Az I. Érd Szépe elnevezésû
rendezvény bizonyára a férfiszíveken kívül a női szíveket
is megdobogtatja, különösen a
jelentkezőkét, akik ha megtudják, milyen díjakért mutathatják
meg bájaikat, életfelfogásukat,
még hevesebben ver majd a
szívük… A felhívásnak szeptember 2-án lehet eleget tenni
a 10-18 óra között megrendezett bemutatkozáson a Szepes
Gyula Mûvelődési Központban.
A fő szervezők, Bada Zoltán
és Madarász Krisztina olyan
lányok jelentkezését várják
ezen a napon, akik a szépségükön túl másról is tanúbizonyságot tesznek:

– Igyekszünk mindenben
eltérni a hagyományos szépségversenyektől – fogadott az ötletgazda, Bada Zoltán. – A lényeg,
hogy nemcsak a testi adottság
számít, hanem az élethez való
hozzáállás, az életfelfogás, az
értékrend is, hogy megmutassák
a tiszta női értékeket. Kíváncsiak
vagyunk arra is, hogy az indulók
milyen tudatos szemléletmódot
képviselnek környezetükhöz,
mennyire tudatosan élnek, azaz
szeretnénk összekötni a szépséget a tudatossággal. Ezért nyugodtan meghirdethettük volna
úgy is rendezvényünket, hogy
az Első Érdi Tudatos Szépségek
Versenye.

– De azért nem kell a „tudatos
lányoknak” egyetemi felvételit
tenniük az indulás jogáért?
– Szó sincs róla! Szeptember
2-án civil ruhában mutatkoznak
be egy zsûri előtt, kitöltenek egy
tesztlapot, elbeszélgetünk velük
és az összkép alapján döntünk,
ki kerül be az októberi döntőbe,
ahol már alkalmi- és fürdőruhában mérettetnek meg a neves
zsûritagok előtt.
– Hányan kerülhetnek a döntőbe és azt hol tartják meg?
– Húszan. Október 26-án a
gyönyörûen feldíszített Fintarendezvényházban lesz a döntő
és a gálavacsora, nívós mûsorral
színesítve.
A rendezvény
fővédnöke Aradszki András
országgyûlési képviselő.
A csinos szervezőt, Madarász
Krisztinát is próbálom rábeszélni, hogy mutasson példát
azoknak a bátortalanabb érdi
szépségeknek, akik nem mernek jelentkezni a versenyre, és
ő is induljon.
– A háttérmunka engem mindig jobban érdekelt, mint a reflektorfény – indokolta nemleges
döntését. – Inkább stylistként,
sminkesként szerettem tevékenykedni, most pedig a szervezési munkát élvezem nagyon.
– Mit mondana az érdi lányoknak, miért jelentkezzenek?
– Azért, mert érdemes megmutatniuk magukat, szépségüket, tudatosságukat, amit
elsősorban a környezetük
iránt tanúsítanak. Kíváncsiak
vagyunk környezetvédelmi tájékozottságukra, közösségi szerepvállalásukra, életmódjukra,
akár sportmúltjukra is. Azért is
érdemes indulniuk az első érdi
szépségversenyen – amelyen
természetesen csak a városban
élő ifjú hölgyeket várjuk! –,
mert értékes ajándék vár rájuk.
A legszebbek külföldi utazást,
nyelvtanfolyamot,
komoly
összeget, sportolási lehetőséget,
wellness hétvégét, ajándékcsomagokat nyerhetnek.
– Miért tartják fontosnak egy
szépségversenyen a környezettudatosságot?
– Ez az élet minden területén
fontos kérdés, mert aki ilyen
szemléletben nő fel, él, az gondol a környezete, sőt, a Föld
jövőjére is. Ezt a gondolkodásmódot nem lehet elég korán
elültetni a gyerekekben, fiatalokban – ők a jövő! Ebben a korban még fogékonyak az emberek, s akik ezen értékek mentén
nőnek fel, később is ezek szerint
élnek és tovább adják az értékeket, ezt az üzenet viszik tovább.
Sokan felnéznek rájuk, példaképekké válnak. Én is igyekszem
környezettudatosan élni, mindig szívesen néztem, nézem a
természet- és állatfilmeket, sok

Madarász Krisztina a döntõsök táborhelyét keresi - a Termál Liget nagyon
tetszett neki...

Madarász Krisztina megbeszéli a részleteket Szedlacsek Emiliával,
a mûvelõdési központ igazgatójával

A két fõ szervezõ: Madarász Krisztina és Bada Zoltán
szépet láttam a világban, és sajnálnám, ha ezek eltûnnének.
Környezetvédelemmel szeretnék foglalkozni életemben, de
leszögezném, a szépségversenyen nem környezetvédelmi szakembereket keresünk,
hanem az erre nyitott fiatalokat,
akikben megvan a téma iránt az
érdeklődés és még szépek is.
– Honnan jött a különleges
érdi szépségverseny ötlete?
– A cég, ahol dolgozom
(GreenEnergy Investment-EU
Kft. – a szerk.), évek óta itt
népszerûsíti a környezettudatosságot, többek között a
gyermeknapon, és látni a fiatalok arcán, hogy tetszik nekik,
sőt, igénylik például a szelektív hulladékgyûjtést. Ezek a
napok mindig jól sikerültek,
nagy volt az érdeklődés. Jó az
együttmûködésünk a várossal,
a szervezővel, Bada Zoltánnal,
aki egy kollégánkkal tavaly arról
beszélt, milyen jó volna, ha szokatlan módon, más formában is

folytatnánk a közös munkát, s
létre hoznánk egy olyan szépségversenyt, amely kuriózum
az országban.
– Egy olyan színvonalas versenyt, amelyre reméljük büszke lesz a város és még hosszú
évekig megrendezhetjük – vette
át a szót Bada Zoltán. – Érden
nagyon sok a szép és tudatos
hölgy, nem lesz könnyû kiválasztani közülük a „királynőt”!
Régi igazság, szép nő is lehet
okos, tudatos és okos nő is lehet
szép, de a legfontosabb, hogy
fogékony legyen a környezete
iránt. A külcsín és a belbecs
összhangja szintén nagyon fontos, ezért várják a magukkal
összhangban lévő érdi lányokat
a szervezők – lényeges, ingyen
nevezhetnek! –, akik abban bíznak: a nyertesek igazolni fogják,
hogy belső és külső értékeik
egész életükben kiemelkedő
szerepet játszanak.
Gyertek hát, érdi lányok!

Temesi László

