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Helyzetképek
az
utakról
Érd szépék, útban a döntõ felé…
Iskolában, az egészséges táplálkozásról

Már csak két hét és kiderül, ki a legszebb lány Érden. Addig azonban van még
néhány tennivalója a tíz döntõs hölgynek, például egy általános iskolában tartanak
majd elõadást a gyerekeknek az egészséges táplálkozásról. S persze „gyúrnak” a
döntõig, hogy minél szebb, elõnyösebb alakjuk legyen…

Elõzõ lapszámunkban megkezdett sorozatunkat
folytatjuk – ezúttal is bemutatunk néhány olyan

közlekedési útvonalat, ahol a közelmúltban változások történtek, illetve történnek.

Az Alsóerdõsor utca egy egész városrész számára használható kerülõút

Már csak egy nagyon kicsi hiányzik
ahhoz, hogy a teljes Alsóvölgyi út
jól járható legyen

A szerző felvételei

A bizakodó döntõsök egy csoportja

Érdi szépségek a futópadon
Madarász Krisztina főszervező
korábban azt nyilatkozta, biztos benne, hogy a felkészülési
időszak végére jó kis csapattá
válik a döntőbe jutott maroknyi
hölgykoszorú. Már félidőben
azzá vált – igaz, ahogy közeledik
a nagy nap, érződik a feszültség és az egészséges vetélkedés a versenyzők közt. Az érdi
Diamond Fittness-Wellness-ben
zumba órán vettek részt nemrég
és olyan jól érezték magukat
ott, hogy azóta is többen visszajárnak önszorgalomból, mint
legutóbb szombaton is, amikor
többen ott erősítettek, súlyzóz-

tak. Öröm volt nézni ezeket a
szépségeket, milyen jókedvvel,
vidáman, mosolyogva izzadtak,
szenvedtek, zumbáztak, ami
bizony igen nehéz. Hamarosan
a kifutón kell gyakorolniuk a
mozgást, a „vonulást”. Az se
olyan könnyû – a látszat ellenére – az amatőröknek, akik
még soha sem mutatták meg
magukat színpadon, amikor
minden szem rájuk szegeződik
és közben még mosolyogniuk is
kell, illetve könnyednek is kell
látszaniuk…
A lányok október végén,
november elején részt vettek

elméleti oktatásokon is, amit
szintén láthatóan jól vettek. Számukra hasznos volt a
divatról és a környezetvédelemről érdekességeket hallani.
A napokban is vár rájuk egy
érdekesség: az egyik érdi általános iskolában tartanak előadást
alsó tagozatosoknak az egészséges táplálkozás fontosságáról
és hogy ne csak beszéljenek az
egészségről, almát is visznek a
gyerekeknek.
November 30-án a döntőben, a Finta-rendezvényházban
pedig, a gála vacsorán királynőt
választanak, Vastag Csaba énekes sztárvendég jelenlétében.

(temesi)

A korábbinál sokkal jobb minõségû az út a Daróczi
utcában

Az útépítõk a fákra is vigyáztak a Földmunkás utcában

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

Õsz a Kalotaszegi utcában

Ott is jól járható út van, ahol korábban nehéz volt közlekedni - Tetõfedõ utca

