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Szóka Júlia és Vastag Csaba énekel a gálavacsorán

Tízen tíz felé és tízen együtt még e hónap végéig… Az
I. Érd Szépe versenyzõi élik mindennapi életüket, iskolába, egyetemre járnak, de közben azért egy fontos
dátum jár az eszükben: november 30. Ekkor rendezik
meg a szépségverseny döntõjét, ahol kiderül, kit koronáznak meg. Addig azonban közösen is elmennek egy
érdi általános iskolába, ahol elõadást tartanak gyerekeknek az egészséges táplálkozásról.

Elõadás a lányoknak a környezetvédelemrõl

Bada Zoltán, az I. Érd Szépe ötletgazdája és egyik fõszervezõje is
már csak november 30-án este
nyugodhat meg, amikor minden
bizonnyal úgy hajtja majd álomra a fejét, hogy: sikerült! Igaz,
addig éjt nappallá téve fáradozott, szervezett, telefonált. Ki
gondolná, hogy egy ilyen városi
rendezvény több hónapi intenzív munkával valósulhat meg?
Még szerencse, hogy ehhez
volt egy partnere, Madarász
Krisztina, aki szintén nem spórolt, nem spórol az idejével…
A lányoknak elõadásokat, wellness és más hasznos programokat szerveznek – mint például
e héten is, amikor a Gárdonyi
Géza Általános Iskolába mennek, ahol rendhagyó órát tartanak a gyerekeknek az egészséges táplálkozás fontosságáról
és talán még almát is osztanak.
S az sem kizárt, hogy a környezetvédelmet is szóba hozzák
a versenyzõk, elvégre ennek
jegyében rendezik meg a szépségversenyt.
– Kedvenc témám a környezetvédelem – mondta Bada
Zoltán –, igyekszem én is ennek
szellemében élni és propagálni mindenütt, amerre megfor-

dulok. A ma embere enélkül
már nem élhet, és ezt igen fiatalon kell a fejekbe plántálni.
Erre jó alkalom lesz bizonyára ez a találkozó a szépségeknek, akiktõl hallottam még a
jelentkezéskor, hogy a témakör
élénken foglalkoztatja õket, sõt,
továbbtanulási céljuk is… Lesz
mit mesélniük errõl a gyerekeknek!
A november 30-i döntõ gálavacsoráján a Finta-rendezvényházban két Érden élõ mûvész
szórakoztatja majd a nézõket:
Szóka Júlia operettprimadonna
tanítványaival és Vastag Csaba
– így a kulináris élvezeten túl a
látványtól a szemünk, a mûsortól
a fülünk is „jól lakik” ezen az
estén, tehát mindenképp érdemes erre a különleges eseményre
jegyet váltani.  Temesi László

A szerző felvételei

Az Érd Szépe lányai iskolába mennek

A szépségért meg kell dolgozni...

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.
Szavazni
a facebook/Érd Szépe
oldalon lehet!
Vajon benne vagyok az Érdi Újságban?

Elindult a tema.hu webshop.

Olvasóink féláron vásárolhatnak termékeink közül. Részletek: tema.hu/webshop
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PIHENÉS AZ ASZÚ SZÜLŐFALUJÁBAN

Néha egy pihenéssel
töltött hétvége felér két
hét nyaralással. Pláne,
ha azt a hétvégét a
Magita hotelben tölti
el. Próbálja ki!
Akciós ár:

21.340 Ft

TÉLI PIHENÉS HÉVÍZEN

Legyen friss télen is!
Kényeztesse testétlelkét Hévízen a Hotel
Aquamarin simogató
termálvizében.
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Akciós ár:

Listaár:
95.900 Ft

Akciós ár:

47.950 Ft

ŐSZI ÁRHULLÁS A VENUS HOTELBEN

Listaár:
59.900 Ft

39.300 Ft

BENTLAKÁSOS SÖRÖZÉS

Bentlakásos ingyen
sörözés a Blonder
Panzió és Sörfőzdében
a Balaton-parti
Vonyarcvashegyen 8 fő
részére.
www.blonder.hu
83/349-799

Luxus Tanya
3348 Szilvásvárad,
Bem József u. 15.
Tel: +36 70 230 4202

Őszi árhullás a Venus
Hotel Zalakaroson 3
nap/2 éjszaka szállás
2 fő részére Venus***
kétágyas szobában
reggelis ellátással.
Listaár:
78.600 Ft
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MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Élvezze a vidéki
hangulatot, Luxus
Apartmanban, wellness használattal
Szilvásváradon!
2 fő/3 éj/4 nap

Listaár:
42.680 Ft
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Akciós ár:

29.900 Ft

3 ÉJSZAKA A JAGELLO HOTELBEN

3 éjszaka szállás 2 fő
részére a Jagello Hotelben (Bp.,XII.) bőséges
büféreggelivel, ingyenes
Wi-fi és parkolási
lehetőséggel.
Listaár:
48.000 Ft

Akciós ár:

24.000 Ft

Listaár:
40.000 Ft

Akciós ár:

20.000 Ft

A döntõbe jutott szépségek – felsõ 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

