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Köszönetnyilvánítás

Elhalálozás

Megemlékezés

Megemlékezés

A székelyudvarhelyi székhelyű, 
színesfémöntéssel és fémforgá-

csolással foglalkozó
SELWERK KFT. tevékenysége 

bővítése céljából fémipari 
szakembereket alkalmaz a 

következő szakmákban: 

Jelentkezni személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal, naponta 8 és 14 óra 

között Székelyudvarhelyen, 
a cég Fások utcája 14. szám alatti 

székhelyén, vagy érdeklődni
 a 0266-217653-as és a

0751-854580-as
telefonszámon lehet.

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagyanya, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

CSOMOR IDA, szül. BALÁZSI IDA
életének 63. évében, 2017. március 17-én, 

türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunkat 2017. március 21-én, kedden délután 3 órakor 

helyezzük örök nyugalomra, a református egyház szertartása szerint 
a felsőboldogfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család – Felsőboldogfalva

Március 17-én 16 óra 30 perckor türelemmel viselt hosszas betegségben, 80 évesen elhunyt 

dr. JESZENSZKY FERENC 
orvosprofesszor, 

Hargita megye közismert nőgyógyásza, sok éven át a megyei kórház igazgatója, 
az Egészségügyi Minisztérium egykori tanácsadója, a Romániai Orvosi Akadémia tagja. 

Földi életét a hivatástudat és a segítőkészség jellemezte. 
Temetésére folyó év március 22-én, szerdán 14 órakor kerül sor evangélikus szertartás szerint, 

a marosvásárhelyi római katolikus temetőben.
Fájdalommal búcsúzik a közeli és távoli rokonság. 

Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. március 20-ára, 

GÁBOR KRISZTINA 
halálának 1. évfordulóján. 

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol pihen a te jóságos szíved. 
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, 

mert csak te tudod, mennyire szerettük. 
Áldd meg a földnek minden porszemét, amely takarja drága sírhelyét! 

A Szabó család Fenyédről

Fájó szívvel emlékezünk 1998. március 20-ára, 

id. CSÁKI DÉNES 
halálának 19. évfordulóján. 

Ezen a napon minden más, újra mélyen érint meg a gyász, 
hiányod fájdalom, elviselni nehéz,

 örökké tart szívünkben a rád emlékezés. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Felesége, gyermekei és családjaik – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2012. március 18-ára, 

KACSÓ PÉTERNÉ, szül. SEBESTYÉN ROZÁLIA 
halálának 5. évfordulóján, amikor a kegyetlen halál elrabolta tőlünk. 

Emlékedet őrzi szerető férjed, két fiad családjaikkal 
és öt unokád – Székelyudvarhely

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell. 
S akit szeretünk, azt nem feledjük el. 

Fájó szívvel emlékezünk 2006. március 20-ára, 

KELEMEN ENDRE 
halálának 11. évfordulóján. 

Felejthetetlen emlékét szívünkben őrizzük. 

Szerettei – Szentlélek, Parajd, Budapest

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 19-ére, 

JÓNÁS D. MIHÁLYNÉ, szül. FRECSKA ÉVA 
halálának 3. évfordulóján. 

Emlékét őrzik: férje, Mihály, fia, Imre, lánya, Zita, 
unokája, Friderika és az összes közeli és távoli rokona, ismerőse 

– Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 18-ára, 

özv. PÁLFFY SÁNDORNÉ, szül. KATONA LÁSZLÓ PIROSKA 
halálának 3. évfordulóján. 

Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 

Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, 
annyira féltettünk, de legyőzött a halál. 

Gyermekei és családjaik – Gagy

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2007. március 20-ára, 

SÜTŐ GYULA 
halálának 10. évfordulóján. 

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. 
S hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled. 

Felesége, gyermekei és unokái – Székelydálya

Fájó szívvel emlékezünk 2001. március 20-ára, 

id. MATKA JÁNOS 
halálának 16. évfordulóján. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Szerető családja – Székelyudvarhely

Köszönet és hála a székelyudvarhelyi kórház fertőzőosztály munkaközösségének 
emberfeletti munkájukért, akik drága szerettünk, 

PAP MIHÁLY 
ápolásában részt vettek. 

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 2007. március 20-ára, 

id. MAROSI IMRE 
– nyugalmazott gépkocsivezető – 

halálának 10. évfordulóján. 
Már csak álmainkban jársz el hozz ánk, számunkra ez mégis valóság. 

Nekünk Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Szerettei – Székelyudvarhely

Autó
Eladó egy I.M.MIRSA 16 t önürítős teherautó , 
valamint egy C5 típusú levegőkompresszor. Ér-
deklődni az Urbana Rt. székhelyén lehet, a Haáz 
Rezső utca 4. szám alatt vagy telefonon. Tel.: 
0266-218040. (259253)

Állat
A kadicsfalvi Jérce takarmánybolt várja régi 
és új vásárlóit! Rendeléseket veszünk fel előne-
velt hús- és tojócsirkékre valamint pulykára, ka-
csára is. Nagyobb rendelés esetén házhoz szállí-
tás. Tel.: 0741-606011. (259356)

Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely síron túl is ugyanaz. 
Van élet a léleknek odaát, van hová küldeni értük egy imát. 

Szomorú szívvel emlékezünk 2008. március 
19-ére, édesapánk, 

BODÓ LÁSZLÓ 
halálának 9., 

valamint 2014. március 20-ára, édesanyánk, 

BODÓ LÁSZLÓNÉ szül. BURSZÁN ÉVA 
– nyugalmazott tanítónő – 
halálának 3. évfordulóján. 

Drága szüleink, nyugodjatok békében! 

Lányaik: Éva, Zsuzsánna és családjaik

Állásajánlat
Az Udvarhelyi Híradó Kft. 

lapkézbesítőt keres, 
székelyszentléleki munkavégzéssel, 
részmunkaidős munkaszerződéssel.

Feladatai: az Udvarhelyi Híradó és egyéb 
sajtótermékek kézbesítése az előfizetőknek, 

illetve előfizetések felújítása. 
Bővebb információért hívja lapterjesztőnket 

a következő telefonszámok egyikén: 0741-
010182, 0266-218361. Önéletrajzát elküldhe-
ti a hr@szh.ro e-mail-címre. (258467)

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres, 

fiatfalvi munkavégzéssel, 
részmunkaidős munkaszerződéssel. 

Feladatai: Udvarhelyi Híradó 
és egyéb sajtótermékek kézbesítése 
az előfizetőknek, illetve előfizetések 

felújítása. Bővebb információért 
hívja lapterjesztőnket a következő 

telefonszámok egyikén: 0740-896616, 0266-
218361. Önéletrajzát elküldheti 

a hr@szh.ro e-mail-címre. (258983)

Élelmiszer-kereskedelemmel 
foglalkozó vállalkozás sofőr mun-
katársat keres 3,5 tonnás autóra. 

Elvárások: románnyelv-tudás; pre-
cíz, pontos, önálló munkavégzés; mi-
nimum 5 év tapasztalat. Jelentkezés 

módja: személyesen a cég székhelyén, 
Székelyudvarhely, Céhek utcája 13. szám 
(a Szuper Csemege üzlet mellett), kézzel 
írott önéletrajzzal, munkanapokon 9–15 

óra között. (259109)

A székelyudvarhelyi 
Nefelejcs Fagyizó 

munkatársat keres. 

Az önéletrajzokat a Nefelejcs Fagyizóba 
várjuk. Tel.: 0266-214623. (259227)

Szeretsz saját lábadon állni, saját ritmusodban 
megteremteni a jövedelmedet? Ambiciózus, ráter-

mett, kitartó vagy, és szeretsz keményen dolgozni? 
Szeretsz utazni az országban, könnyen teremtesz 

kapcsolatokat románul, magyarul? 
A Stator AC Kft. ügynököt keres 

Bukarest–Konstanca régióra, 
vonzó teljesítményalapú 

jövedelmezéssel. 
Ha jól akarsz keresni és képesnek érzed magad, 
várom, hogy találkozzunk egy megbeszélésre. 

Érdeklődni telefonon, e-mailen. Tel.: 0371-016802. 
E-mail: stator@hrline.ro. (259235)

Az AD Auto Total autóalkatrészeket 
forgalmazó lerakat székelyudvarhelyi 

munkapontján bővítés céljából 
raktáros munkakörbe 

munkatársat keres. 
Elvárások: románnyelv-tudás társalgási 

szinten, B kategóriás jogosítvány, 
rugalmasság, megbízhatóság, pontosság. 

Fényképes önéletrajzokat e-mailen vá-
runk. E-mail: resurseumane2010@gmail.

com. (259380)




