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Szépségversenyre készülnek a legszebbek

Érdi szép lányok, irány a döntõ!

A szerző felvételei

A város elsõ szépségversenyének második válogatójára
is jöttek legalább egy tucatnyian csinos és tudatos lányok, fõleg Érdrõl. Voltak köztük bátrak és bátortalanok,
szépek és okosak, kevésbé szépek és kevésbé okosak,
de többnyire kedvesek és – ami ezúttal nagyon fontos
– környezettudatosak. Ez utóbbi volt a fõ szempont az
esztétikum mellett, mert a jövendõ királynõ és udvarhölgyei példaképpé válhatnak.

Bartus Barbara a zsûri elõtt
Október 26-a nagy nap lesz a
város kultúrtörténetében, ekkor
rendezik meg itt az első szépségversenyt, mégpedig a Finta
rendezvényházban I. Érd Szépe
címen. Mint már írtuk, a szervezők 18-26 éves tudatos szépségeket kerestek, akik ezt élet-

módjukkal is bizonyítják. Az
elmúlt hét elején, hétfőn délután
rendezte meg a második válogatót a zsûri, Madarász Krisztina
fő szervező, a GreenEnergy
Investment-EU Kft. részéről és
Takács Bernadett divatpszichológus, valamint Herczeg Zoltán

divatguru és Makai Ferenc, az
Öt hét Egyesület elnöke előtt
a Szepes Gyula Mûvelődési
Központ kis termében. Egymás
után jöttek a lányok és töltötték
ki a tesztlapokat, amelyekből
sok mindenre következtethetnek a zsûritagok, akik még rá
is kérdeztek az olvasottakra,
ugyanis nemcsak a testi adottság számít náluk, hanem az
élethez való hozzáállás, az
életfelfogás, értékrend is, hogy
megmutassák a tiszta női értékeket. Az ötletadó és főszervező, Bada Zoltán azt is elmondta
lapunknak, hogy a verseny célja
megtudni, az indulók milyen
tudatos szemléletmódot képviselnek a környezetükkel kapcsolatban, mennyire tudatosan
élnek.
– Szeretnénk összekötni a
szépséget a tudatossággal – hallottuk –, ezért ennek szellemében állítottuk össze a kérdőíveket is, amelyben többek között
ilyen kérdések szerepeltek:
milyen praktikákat ismersz és
alkalmazol energiafelhasználásod csökkentésére és milyen
globális probléma foglalkoztat?
A szépségversenyre jelentkező lányok közül például
Kocsis-Meriadt Brigitta és
Bartus Barbara egyetemisták
ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kaptak: Mi az érdeklődési köröd; Mely belső és külső
tulajdonságodat tartod erősségednek; Elégedett vagy a külsőddel? Mindkét lány kedvesen,
mosolygósan fogadta a kérdéseket és röviden ismertették
tulajdonságaikat, amelyekből
több jó, mint rossz derült ki…

„Jó közéjük tartozni!”
Az ÉRD női kézilabdacsapat
és szurkolótábora
mindenkit szeretettel
vár a hazai bajnokiés nemzetközi
mérkőzésekre!

Érd Városi
Sportcsarnok
Érd,
Velencei út
39-41.
www.handballerd.hu
www.facebook.com/handballerd
Bognárné Mónika, az ÉRD törzsszurkolója – Alja Koren, az ÉRD játékosa

A tudatosságról is faggatták
őket. Brigitta és Barbara szintén
fontosnak tartja, mint mondták,
elengedhetetlen az élethez, céljaik megvalósításához. Brigitta
a mûszaki egyetemre jár, közgazdásznak tanul, miközben az
újságírás vonzza, a médiában
is dolgozik. Barbara pedig az
egyetem mellett énekelni tanul,
ami jól is megy neki, a nyáron a
Balaton hangja versenyen második lett. Kiderült az is, ezek az
érdi szép lányok környezettudatosak is, például szelektíven
gyûjtik a hulladékot.
Madarász Krisztina fő szervező elégedett volt a „felhozatallal”, bár hozzá tette, reméli:
jövőre még többen jelentkeznek. Érdemes lesz, hiszen mint
már írtuk, értékes ajándékok
várnak a lányokra: külföldi
utak, nyelvtanfolyamok, sportolási lehetőségek, wellness
hétvégék, ajándékcsomagok és
még komoly pénzösszeg is a
győztesre.
Herczeg Zoltán és Takács
Bernadett zsûritagok jobban
örültek volna, ha nagyobb
merítésből válogathatnak, de a
színvonalra így sincs panaszuk,
mert a döntőn résztvevő 12-14
lány „vagy így vagy úgy”, de
szépek – és tudatosak.
– Fontosnak tartjuk az egyéniséget is a szépség mellett
– mondták. – Tapasztalatból
tudjuk, hogy a szépség és az
okosság nem mindig jár kéz
a kézben, de szerencsére itt
Érden találkoztunk szép és
okos lányokkal. Bízunk benne,
hogy nívós döntőt fognak rendezni október 26-án a Finta-

Kocsis-Meriadt Brigittát kérdezi a zsûri

Brigitta a fõ szervezõvel, Bada Zoltánnal beszélget
rendezvényházban az első Érd
Szépe versenyen és jövőre még
nagyobb lesz a „felhozatal”.
A döntőbe került lányok

addig sem unatkoznak majd,
egy stáb alaposan felkészíti őket
a királynőválasztásig. Várjuk a
koronázást!
Temesi László

