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Méhész Bernadett, megyénk Tündérszépe már készül az országos ﬁnáléra

HIRDETÉS

Igazi királynővel táborozhatott
Komárom-Esztergom megye
Tündérszépe, Méhész Bernadett rengeteg élménnyel
gazdagodott országos szépségversenyünk felkészítőtáborában.
Szűr Annamária
annamaria.szur@mediaworks.hu

VÉRTESSZŐLŐS/BADACSONYTOMAJ – Nagyon vártam a tábor időpontját és nagyon izgultam, hogy hogyan fognak
fogadni engem a lányok, de
már a helyszínre való érkezés után kicsit csökkent az izgalmam, mert a lányok végtelenül aranyosak és kedvesek voltak – árulta el Komá-

rom-Esztergom megye Tündérszépe, Méhész Bernadett,
aki a közelmúltban vett részt
a szépségverseny országos ﬁnáléját megelőző, badacsonytomaji felkészítő táborban.
– Sok-sok kedves, aranyos
lány, egytől egyig más egyéniség. Mindenkit nagyon-nagyon megszerettem, és van,
akivel még most is tartom a
kapcsolatot, és ennek nagyon
örülök. A szállodába való érkezést követően ebédeltünk, nagyon ízletes, finom ételek közül válogathattunk, majd ezt
követően Kocsis Korinna, akivel már a buszon összeismerkedtünk útközben, ismertette
velünk a tábor menetét és fon-

Bernadett és Takács Rita, aki Tolna megyét képviseli

Fotó: MW
HIRDETÉS

tosabb pontjait – folytatta élménybeszámolóját a vérteszszőlősi szépség, aki szerint
Korinna élőben is teljes megjelenésében gyönyörű, nagyon kedves és rendkívül segítőkész volt, tartotta bennük
a lelket mind a három napban.
Ezt követően Béres Alexandra érkezett a felkészítő tábor 22 gyönyörű hölgyéhez, és tartott egy workshopot azzal kapcsolatban, hogy
az elkövetkezendő 1 hónap
alatt hogyan tudják elérni a
legjobb formájukat egészséges étkezéssel és megfelelő testmozgással, amit akár
otthon is elvégezhetnek nap
mint nap.

– Mindezt egy szuper edzés
keretein belül be is mutatta
nekünk, amit nagyon élveztem – mosolyodott el Bernadett, akinek a többi Tündérszépek-döntőssel együtt az
edzés után volt egy pici ideje magára. A szusszanás után
már a vacsora várta őket,
amit borkóstoló követett. Itt
nemcsak különleges borokat
kóstolhattak, hanem a borkészítés rejtelmeibe is bevezették őket. További részletek:
kemma.hu
Látogasson el hírportálunkra!

Több mint ezer
gyerek kapott
szép ajándékokat

VASÚTI
JÁRMŰSZERELŐ
VILLAMOS VÉGZETTSÉGGEL

ELVÁRÁS

FELADAT
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villamos alkatrészek bekötése
vasúti jármű hordmű alkatrészek mechanikai
szerelése
levegős csavarkulcs szereléshez használata
levegős és mechanikus nyomatékkulcsok megfelelő
használata
alkatrészek mechanikai tisztítása, csiszolása,
felületkezelés (előkészítés)
hosszmérési feladatok teljesítése tolómérce,
mikrométer használatával
mérési eredmények rögzítése, dokumentálása

•
•
•
•

szakirányú végzettség (fémipari szakmunkás, lakatos..)
önálló, precíz munkavégzés

•

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

•
•
•
•

Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások

együttműködő képesség

ELŐNYÖK

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?

Innovatív, svájci kultúrájú modern és tiszta munkakörnyezet
Kiemelkedő munkabiztonság

Szeretnél a nemzetközi és a hazai járműgyártás egyik leginnovatívabb szereplőjeként ismert
Stadler Rail Csoport sikereinek részese lenni? El tudod képzelni a jövőd, akár pályakezdőként is nálunk?
Várjuk a jelentkezésed!

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Magyar nyelven megírt, fényképes szakmai önéletrajzát várjuk az alábbi elérhetőségeken várjuk:
postacím: Forgóházjavító központ, 5000 Szolnok, Bánki Donát u. 5. munkavégzés helye: Szolnok
e-mail: stadler.brcc@stadlerrail.com telefon: 06-56/888-564

Teljes gőzzel előre!

Honosiné Máhr Ágnes vette át az elismerést a szegedi ünnepségen

terhelhetőség, rugalmasság

www.stadlerrail.com

SZEGED/MEGYEI INFORMÁCIÓ
A napokban több mint ezer
gyermeknek tartott karácsonyi ünnepséget tegnap a Szeged-Csanádi Egyházmegye
Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltatója és az Ágota Alapítvány Szegeden, a Szent Gellért Fórum Rendezvényközpontban. Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke, Kothencz János,
a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója és
dr. Lengyel Györgyi miniszteri biztos elismerést adott át
a Tatabányáról érkező Segítő
Jóbarátoknak. Három alapító
társa – dr. Dombi J. Péter, Honosi Mihály és Farkas Károly
– nevében Honosiné Máhr Ágnes vette át az elismerést az elmúlt kilenc évben végzett önkéntes munkáért. Már hoszszú ideje főszervezői Tatabányán, illetve megyénkben annak, hogy sok-sok támogatáshoz jussanak a gyerekek. Az
évek során számos magánsze-

mély és cég csatlakozott hozzájuk. Kiemelendő, hogy nem
kampányszerűen gyűjtenek
és adnak, folyamatos ez a tevékenység. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is elkísérte Szegedre a
M. K.
Segítő Jóbarátokat.

Különbusz
Komárom-Esztergom megyéből különbusz is érkezett a
szegedi ünnepségre. Az itteni, lakásotthonokban és nevelőszülőknél élő gyerekeket az utóbbiak közül többen is elkísérték. Szintén ott
volt az ajándékosztásnál Barta László, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató megyei területi vezetője. A májusi gyereknap és a hónap elején rendezett Jótékonysági
Gála után ez volt a harmadik
olyan nagyobb alkalom, amikor ajándékokhoz jutottak a
gyerekek.

