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Odafigyelés fogyasztásunkra, környezetünkre

Második helyen az Érdi VSE Elõadás divatról, szépülésrõl
típusokat, ennek megfelelően
az alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazási előnyeit és
apró, bárki által gyakorolható
spórolási technikákat foglaltak
csokorba.
A tudatos vásárlás témaköréhez kapcsolódóan Soós
Krisztina kitért olyan elemekre,
amelyek elsősorban a lányok
életkori sajátosságait és érdeklődési területeit figyelembe véve a
helyes élelmiszer, kozmetikum,
ruházat kiválasztási metódusát
helyezték előtérbe.
– A lényeg, hogy mindig
annyit vásároljunk mindenből,
amennyire szükségünk van
– hallottuk az előadótól, és a
lányok helyeseltek. Lehet, hogy
erre már ilyen fiatalon odafigyelnek? S arra, hogy lehetőleg
magyar árucikkeket vásároljanak? Soós Krisztina felhívta figyelmüket a magyar áruk
választásának fontosságára is, s
rávilágított a hasznosságára is.

A szerző felvétele

Már többször leírtuk: az I. Érd Szépe versenynél
nemcsak a testi adottság számít, hanem az élethez
való hozzáállás, az életfelfogás, az értékrend, hogy
megmutassák a tiszta nõi értékeket. A rendezõk arra
is kíváncsiak voltak, hogy a pályázók milyen tudatos
szemléletmódot képviselnek környezetükkel kapcsolatban, mennyire tudatosan élnek, azaz összekötik-e a
szépséget a tudatossággal.

A zöld mezes hazaiaknak nehezen sikerült feltörni a masszív vendégvédelmet
a hazai együttes játékosai a
megszokottnál talán kevesebbet
futottak, játékukba sok pontatlanság csúszott és rájuk egyáltalán nem jellemző technikai
hibákat követtek el, ezzel lehetőséget adva a vendégeknek,
hogy egyenrangú ellenfelekké váljanak. A hazaiak edzője
sorozatos cserékkel igyekezett
lendületet adni csapata játékának, és ez annyira eredményes
volt, hogy a mérkőzés két legnagyobb helyzetét sikerült kialakítani, de előbb Gyurácz B., majd
Csizmadia Z. hibázott 100%-os
gólhelyzetben. A szurkolók már
kezdtek beletörődni a gólnélküli döntetlenbe, de szerencsére
a játékosok nem. A 83. percben egy jobboldali sarokrúgást
követően Ebedli Z. fejelt a kapu
bal oldalába. 1-0. Ezzel a góllal
el is dőlt a három pont sorsa, a
vendégek már nem tudtak újítani, az érdi csapat pedig a mérkőzés hátralevő részében biztosan
őrizte előnyét.
A látottak alapján nem érte
meglepetés azokat, akik nehéz,
kevés gólos mérkőzésre számítottak. A vendégek igazolták,
hogy valóban masszív, jól játszó csapatuk van, amelyik mindenkinek megtudja nehezíteni a
dolgát és bárkinek méltó ellenfelei lehetnek.
Ezzel a győzelemmel az érdi
csapat előre lépett a bajnoki
táblázaton a második helyre,
három ponttal megelőzve a hétvégén vereséget szenvedő Tura
csapatát és három ponttal marad
el a listavezető Vác mögött.
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Érdi VSE – Halásztelek FC
1-0 (0-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Kóródi László
Érd: Kertész F. – Ebedli Z.
– Jakab Á., Süveges G., Németh
G. (Kormos E.) – Papp G.,
Csizmadia Z., Kovács B. (Patkó
Gy.), Cservenka G. (Dobray
Zs.) – Gyurácz B. (László Cs.),
Makituma N.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gószerző: Ebedli Z.
Sárga lap:Németh G.,
Makituma N., Gyurácz B.
Jók: Süveges G., Németh G.,
Ebedli Z.
Mérkőzést követően mindkét
edző a szoros eredményt és csapata játékát emelte ki.
Limperger Zs. (Érd):
– Döntetlen szagú mérkőzésen az a csapat gazdagodott
három ponttal, amelyik jobban
akarta a győzelmet. Gratulálok
minden egyes játékosnak.
Laczik Cs. (Halásztelek):
– Jól helytálltunk egy jó csapat otthonában. Tipikus egygólos mérkőzés volt. Sajnos, nem
mi rúgtuk.

nek a kifutón való színvonalas
szerepeléshez, a közönség, illetve a zsûri előtt.
Október végén, a múlt héten a
környezettudatosság került terítékre – ez a téma Bada Zoltán és
Madarász Krisztina főszervezők
vesszőparipája, ők régóta gyakorolják ezt munkájuk során,
minden előadáson részt vesznek. Ezúttal a fogyasztói társadalom által megtermelt hulladék mennyiségének és energia
felhasználásának növekedéséről, valamint az ipari termelés
által generált környezeti hatásokról beszélt Soós Krisztina,
a Greenergy Investment EU
Kft. oktatási vezetője. Egyebek
között szó volt a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságáról,
alkalmazásáról a napi gyakorlatban, a hulladék fajtáiról és az
újrahasznosítási lehetőségekről. Az előadó felhívta a lányok
figyelmét a környezetükben is
előforduló veszélyes hulladékokra, valamint azok kezelésére. Külön kitértek a gyógyszerhulladék helyes tárolására és
személyes tapasztalatok alapján beszélgettek a napi szinten
történő gyakorlati megvalósíthatóságról. Az energiatudatos
gondolkodás és cselekvés témakörében áttekintették az energia

A 13. fordulóban, november
10-én vasárnap fél kettőkor
Százhalombattán szerepel az
érdi csapat, majd november 16án szombaton egy órakor az
őszi szezon utolsó hazai találkozóján a Nagykőrösi Kinizsi
együttese vendégeskedik az
Ercsi úti sportpályán.


Harmat Jenő

Közönségszavazás az Érd Szépe facebook oldalon! Ön is szavazzon bátran,
mert a szavazók között ajándékot sorsolunk ki. A közönségtől legtöbb szavazatot kapott hölgy értékes díjban részesül.
Sok sikert kívánunk !
Bada Zoltán szervező,
Madarász Krisztina szakmai vezető
Szavazni a facebook/Érd Szépe
oldalon lehet.

A szerző felvétele

A bajnoki tabellán elfoglalt
helyezés alapján biztos hazai
győzelmet ígért a Halásztelek
csapata
elleni
mérkőzés.
A vendégek erejét azonban
mutatja, hogy a harmadik (az
Érdi VSE-vel holtversenyben)
legkevesebb gólt kapták a 11
forduló alatt, és a Vác eddig
kapott három gólja közül kettőt
ők szereztek. Tehát helyezés
ide vagy oda, nem várt könnyû
mérkőzés a hazaiakra.
A hazai csapat azonnal magához ragadta a kezdeményezést
és sorozatban vezették támadásaikat. Fölényük azonban
csak szögletekben jutott kifejezésre, ám ezek nem jelentettek
veszélyt a vendégek kapujára.
Tíz perc játék után kiegyenlítetté vált a küzdelem, ennek
eredményeképpen a vendégek
is vezettek néhány szép támadást, sőt, veszélyes helyzetek
kialakításáig is eljutottak. Az
első gólszerzési lehetőség azonban az érdi csapat előtt adódott, de Makituma N.-t az utolsó pillanatban szerelték, majd
Csizmadia Z. lövése alig ment
a kapu mellé. Továbbra is a
hazaiak támadtak többet, de a
jól záró vendég védelem mellett
csak nem akart összejönni a
vezető gól.
A második félidőt az elsőhöz
hasonlóan kezdte a hazai csapat. Szöglet szögletet követett,
de a máskor olyan gólveszélyes
sarokrúgások ezúttal valahogy
nem jelentettek veszélyt a vendégek kapujára. A Halásztelek
helyzetét megkönnyítette, hogy

A jelentkezésnél a tesztlapokon
például ehhez hasonló kérdésekre kellett felelni: Milyen praktikákat ismersz és alkalmazol
energiafelhasználásod (víz, gáz,
villany) csökkentésére? Milyen
globális probléma foglalkoztat
és miért? Mi a jelentősége számodra, hogy az érdi szépségverseny a tudatosság jegyében
zajlik? Az első elméleti összejövetelen, október közepén Takács
Bernadett divatpszichológus
tartott előadást a Szepes Gyula
Mûvelődési Központban önismeretről és a divat pszichológiájáról, a fő kérdés az volt: hogyan
tudnak élni saját adottságaikkal,
illetve, hogyan nem szabad viszszaélni velük? S ezen az „órán”
esett szó a különféle eseményekhez való öltözködésről, a színek
fontosságáról, az első benyomásról. A konklúzió: színek nélkül
halott lenne a világ…
– Fontos, hogy a divatot próbáljuk önmagunk szolgálatába
állítani, és ehhez az önismeret,
önvizsgálat, főleg tükör előtt,
elengedhetetlen – hallottuk
Takács Bernadettől. Természetes
hát, hogy a lányokra sok minden
vár még a felkészülés során, például lesznek majd ruhapróbák,
színpadi koreográfiagyakorlások, amelyek nélkülözhetetle-

Az érdi szépségek nagy figyelemmel olvassák az Érdi Újságot

A lányok ezt az előadást is
nagy érdeklődéssel hallgatták,
és ebből is látszik, hogy őket
nemcsak az önmutogatás vagy
a Diamond Fittness-Wellnessben tartott „zumbázással”
összekötött alakformálás érdekli, hanem az ész „formálása”
is, így teljesíthetik be még
eredményesebben küldetésüket – például legközelebb egy
érdi általános iskolában, ahol
majd ők tartanak előadást alsó
tagozatosoknak az egészséges
táplálkozásról, és még almát is
szétosztanak a gyerekek közt.
tehát az elkövetkező hetekben
sem fognak unatkozni az érdi
szépségek.
A döntő november 30-án lesz
a
Finta-rendezvényházban,
jegyek még kaphatók.

Temesi László

