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Szombaton koronázás lesz!

A szerző felvétele

Eljött az utolsó hét és szombat este
kiderül, ki lesz a legszebb lány Érden!
Addig még kiosztottak pár almát a gyerekeknek, megtesznek jó néhány lépést
a kifutón, a többi a zsûrin múlik… Az
I. Érd Szépe november 30-i gálájára
készülhetnek a nézõk is, akik együtt
akarnak vacsorázni a Finta-rendezvényházban a csinos estélyis, bikinis hölgyekkel, és egy igazi koronázást akarnak megtekinteni.

A Gárdonyi elõtt a lányok és a fõszervezõk
Finiséhez érkezett a hónapok óta tartó testi-lelki
készülődés, amelynek legvégén tíz szép lány
végre megmutathatja, mit tud a kifutón. S végre
azt is megmutathatják, amit eddig a ruha és a
dressz takart, elvégre az arc szépségén kis sminkkel lehet javítani, de az alakon csak kemény
munkával, már pedig egy szépségversenyen az
összbenyomás is számít. Ezen az (első) érdin,
pedig a gondolatiság is számít „környezettudatosságba” csomagolva… A tíz lány fele a múlt héten a
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumba
látogatott el egy kosár almával, ahol a 4b-nek tartottak rendkívüli órát. A téma, az egészség mellett a táplálkozás volt, Madarász Krisztina és Bada
Zoltán főszervezők – ők hónapokon át a döntősök
minden lépését nyomon követték – hangoztatták
is: „A szépséghez kapcsolódik az egészség, az

egészséghez pedig a táplálkozás.” S akkor még a
belső szépségről nem is beszéltünk…
– Mit fogyasztotok, mi a kedvenc ételetek?
– érdeklődött a gyerekektől Madarász Krisztina,
s repkedtek a válaszok: Fokhagyma leves, gyümölcs, joghurt, zöldség. (Érezték a kis diákok,
hogy a rántott hús, a szalonna és a kolbász most
nem aktuális, pedig biztosan ezeket is fogyasztják
hébe-hóba.)
– Miért jó enni a gyümölcsöt és a zöldséget?
– faggatóztak a szép lányok.
– Mert egészséges. Mert beépül az immunrendszerbe. A magvak is egészségesek – hallottuk.
– Ki szeret nassolni?
Persze, hogy mindenki jelentkezett.
– Hol vásárolhatunk egészséges termékeket,
gyerekek?
– Háztól. Bioboltból. A mamától…
– Mitől bio a biotermék?
– Mert természetes. Mert nincs mesterséges
adalék benne.
– Melyik terméket jobb megvenni, a magyart
vagy a külföldit?
Mindenki a magyar mellett állt ki. Ez is valami,
hogy már a gyerekek is kezdik felfedezni a hazai
termékeket.
– Mit szoktatok inni? – tette fel a kérdést az
egyik szépség. A víz, tej, tea volt a sláger, de az
egyik diáktól megtudtuk, „az apukám rászokott a
colára és most cukorbeteg”.
Gyorsan elrepült az óra, kicsengettek, jöhetett
a mozgás… A gyerekek rohantak az almáért, a
lányok pedig szorgalmasan kínálgatták. Több
diák annak is hangot adott a kötetlen beszélgetésen, hogy bizony látták már a lányok fényképeit
az újságban és örülnek, hogy találkozhatnak „élőben” is velük. Pintérné Bernyó Piroska, az iskola
megbízott igazgatója is örült, hogy itt voltak Érd
szépei és ilyen komoly témában beszélgettek
tanulóikkal.
– Az iskola éttermében és büféjében igyekszünk
egészséges élelmiszert adni a gyerekeknek, a gyümölcs is rendszeres az ebédhez – mondta.
Hasznos volt tehát ez az óra, a szépségverseny
döntősei missziós úton jártak a Gárdonyiban. Már
ezért is érdemes megrendezni az I., aztán majd a
II., III. Érd szépét… A szombat esti gálavacsorán
a Finta-rendezvényházban pedig kivételesen ne
azt nézzük, hogy egészségesek a fogások, inkább
nézzük az egészséges szép lányokat, akikre lehet
még szavazni. 
Temesi László
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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!

