Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg hogy bemutatkozzam Önnek röviden a következő levélben és csatolmányban.
Bada Zoltán vagyok a „Pest Megye Szépe” Választás alapítója és versenyigazgatója.
2013.-ban indítottuk útjára Érd Megyei Jogú városában az „Érd Szépe” Választás elnevezésű
rendezvénysorozatot.
A verseny célja volt hogy értéket teremtsen az esemény hírnevével a város életében.
A 2016. évi immár 3. alkalommal megrendezésre kerülő verseny meghirdetésekor már látszott
hogy kinőtte magát a rendezvény Érd határain kívülre is , hiszen sok fiatal hölgy jelentkezett
volna más Pest Megyei településről is. Az akkori hivatalos Versenyszabályzat értelmében Érdről
és a környékbeli településekről
(Érd,Diósd,Törökbálint,Budaörs,Százhalombatta,Tárnok,Sóskút,Pusztazámor) lehetett csak
kizárólag jelentkezni.
Ezen lelkesülve versenyalapító-szervezőként létrehoztam a „Pest Megye Szépe„ elnevezésű
versenyt ,amelyre hazánk legnagyobb megyéjének már az összes településéről jelentkezhetnek a
versenyre a hölgyek.
Előzetesen kérelemmel fordultam a Pest Megyei Közgyűléshez melyben kértem a Pest Megye
név és logó használatát , melyet Szabó István Úr, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke engedélyezett
számomra megküldött hivatalos írásbeli határozatában.
Az Ön korrekt tájékoztatása érdekében, figyelmébe ajánlom a verseny hivatalos weboldalát :
www.pestmegyeszepe.hu , ahol bővebb információt talál.
Az eddigi és a jövőbeni támogatásban részt vevő önkormányzati partnereink:
Pest Megyei Közgyűlés, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Törökbálint Önkormányzata,
Diósd Önkormányzata, Tárnok Önkormányzata,Pusztazámor Önkormányzata
Médiapartnerünk:Budakörnyéki Televízió,Pest Megye Lapja,Érd Médiacentrum,Kertváros
Magazin,Törökbálint Ma,Lokál.
További partnerekkel való egyeztetés folyamatban van.
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Ezúton tisztelettel kérem hogy legyen kedves csatlakozzon az Ön által vezetett település is a
kezdeményezésünkhöz és engedélyezze számunkra a levelünkhöz mellékelt versenyplakát helyi
médiákban való közzétételét mivel már folyik a versenyre való jelentkezés.
Bízunk támogatásában amellyel esélyt ad hogy az Ön településéről jelentkező hölgyek
esetlegesen sikeresen szerepelhetnek, ezáltal méltán népszerűsíthetik az Önök települését.
Köszönettel és tisztelettel: Bada Zoltán
a „Pest Megye Szépe” választás alapító-versenyigazgatója
tel.: 06 30 624 9604
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