
17Udvarhelyi Híradó  2017. április 21–23., péntek–vasárnapAPRÓHIRDETÉS

Megemlékezés

Megemlékezés
Elhalálozás

Köszönetnyilvánítás

A székelyudvarhelyi 
Confex Jakab Kft. 
alkalmaz 
konfekcióiparban 

TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT ÉS 

MŰSZERÉSZT 
udvarhelyi rendeléses

részlegére (szabóságban 
gyakorlattal rendelkező 

személyeket munkahelyi 
átképzéssel), 

vagy tanulókat is felveszünk.

Jelentkezni Udvarhelyen a Vár utca 5. 
szám alatt, Szentkeresztbányán a 

Gábor Áron utca 20. szám alatt, 
érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet.

A székelyudvarhelyi
Petőfi Panzió alkalmaz: 

– középfokú végzettség;
– román és magyar nyelv 
  ismerete;
– számítógép-kezelői ismeretek
(Microsoft Office, Sysgest, internet).
Előnyt jelent a turisztikai 
végzettség, a szakmai tapasztalat
(vendégek fogadása) és az 
idegennyelv-ismeret (angol vagy 
német). 

– hosszú távú munkalehetőség;
– kiemelt bérezés;
– modern munkakörülmények;
– szükség esetén lakást is 
biztosítunk a szakácsnak.

Fényképes önéletrajzot a 
 

e-mail címre várunk, 
illetve Székelyudvarhelyen, 

a  szám alatt. 
Érdeklődni a -ös 

telefonszámon lehet.

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.

Az EGT LANDSCAPE Kft.
KŐMŰVES SZAKEMBERT, 

valamint
NŐI ÉS FÉRFI MUNKAERŐT 

keres kertészetébe.
Jelentkezni 

a 0740-185055-ös 
telefonszámon lehet.

„Nem az a fontos, hogy milyen kártyákat kapunk az élettől, 
hanem hogy egy rossz osztást is jól játsszunk meg.” (Stevenson) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett családfőnk, 

Dr. ARROS IMRE LEVENTE 
– szülész-nőgyógyász főorvos – 

életének 63., házasságának 39. évében, 
2017. április 19-én váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Hitt az ősök tiszteletében, a fáradhatatlan munkában, 
a család szentségében és az általa választott orvosi hivatásban. 
Emléke örökké élni fog családja szívében és unokái szemében. 

Szeretett templomában, a székelyudvarhelyi Ferences templomban (Barátok temploma) 
búcsúztatjuk, pénteken, április 21-én 14 órakor. Részvétnyilvánítás a szertartás előtt egy órával. 

Leventét péntek délután kísérjük haza szülővárosába, Szovátára. 
Részvétnyilvánításra 17 órától, a ravatalozóban lesz lehetőség. 

Drága halottunkat szombaton, április 22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra, 
a szovátai családi sírkertben. 

EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT, NYUGALMA CSENDES! 
Tiszteletét és kegyeletét, kérjük, egy érte elmondott imával 

és egy szál fehér virág elhelyezésével fejezze ki. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a kedves jó férj, édesapa és nagytata, 

a székelyudvarhelyi születésű, marosvásárhelyi 

dr. HECSER LÁSZLÓ LÓRÁNT 
– egyetemi tanár – 

életének 77., boldog házasságának 46. évében, 2017. április 18-án csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2017. április 22-én, szombaton 14 órától 

helyezzük örök nyugalomra a székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi temetőben, 
római katolikus szertartás szerint. 

Részvétfogadás a temetés előtt 13 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család

„Hogy egy édesanya milyen drága kincs, 
azt csak az tudja, akinek már nincs. 
Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát, 
csak egyet nem adhat kétszer: Szerető Édesanyát!” 

Drága szerettünk, 

BENEDEK ZOLTÁNNÉ, szül. KOSZTI RÓZA 
halálának 2. évfordulójára emlékezünk. 

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondol rád 
szerető férjed és gyermekeid. 

„Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él az, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád)

„A szeretet soha el nem fogy.” (Pál apostol) 

Fájdalommal emlékezünk 2011. április 22-ére, 

INCZE VIDORNÉ, szül. CSÁKI IRMA 
halálának 6. évfordulóján. 

Őrködj e drága sír felett, Istenem, 
hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! 

Fáj, hogy nem vagy köztünk többé, 
de szívünkben élni fogsz mindörökké. 

Bánatos férje, édesanyja, testvére, sógora és szerettei – Bögöz

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 

DARADICS ISTVÁN 
halálának 7. évfordulóján. 

Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, 
hanem amelyet szívünkben hordunk egy életen át csendesen. 

Bánatos édesanyja, felesége, gyermekei, unokái és testvére 
– Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2015. április 21-ére, 

LAKATOS LŐRINC 
halálának 2. évfordulóján. 

Veled együtt volt teljes az életünk, 
hogy elmentél, magaddal vitted örömünk. 

Szívedben nem volt más, mint jóság és szeretet, 
szorgalom és munka volt egész életed. 

Örök az arcod, nem száll el szavad, 
mosolyod örökké szívünkben marad. 

A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni az érted hullatott fájó könnyeket. 

Szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

FARKAS LÍVIA, szül. JÓZSA LÍVIA 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Állásajánlat

Fájdalommal emlékezünk 2007. április 21-ére, 

FELEKI DÉNES 
halálának 10., 

valamint 2006. december 21-ére, 

FELEKI DÉNESNÉ, szül. SÁNDOR VILMA 
halálának 11,5 éves évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rájuk kegyelettel! 

Bánatos fiaik, menyeik, unokáik – Székelyudvarhely

A szeretet nem hal meg, a szeretet örökké él. 

Szomorúan emlékezünk 1980. április 23-ára, 

id. SZŐCS IMRE 
halálának 37., 

valamint 2012. január 8-ára, 

SZŐCS AMÁLIA 
halálának 5. évfordulóján. 

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott! 

Szeretteik – Székelyudvarhely, Szentegyháza

Új üzletág indítása céljából keresünk 
főállásba értékesítő/ügynök kollégát! 
Főbb feladatok: az országban termékünk reklá-

mozása, eladása, rendszeres kapcsolattartás régi 
ügyfelekkel, új kliensek felkutatása, termékek 

használatának bemutatása. Amit ajánlunk: 
rugalmas munkaprogram, fejlődési lehetőség, 

versenyképes bérezés, teljesítményarányú 
juttatások. Elvárás: román, magyar nyelv ismerete 
(kommunikációs szinten), középfokú angol- vagy 

németnyelv-tudás, önálló munkavégzésre való 
hajlam. Előnyt jelent a munka végzéséhez szük-

séges eszközök tulajdona (telefon, laptop, autó). 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal e-mailen lehet 
mújus 5-éig, vagy személyesen a cég székhelyén: 
Székelyudvarhely, Nicolae Băl cescu utca 67. szám. 
Egyéb információk telefonon. Tel.: 0749-257910. 

E-mail: office@triga.ro. (260417)

Belföldi szállítmányozó cég 
alkalmaz irodai munkára 

munkatársat. 
Előnyt jelent: hasonló területen szerzett 

szakmai tapasztalat, MS Office alkalmazások 
felhasználói szintű ismerete, megbízható, 
precíz munkavégzés, problémamegoldó 

szemlélet, stressztűrő képesség. 
Jelentkezni: kézzel írott önéletrajzzal 

Székelyudvarhelyen, a Szabók utca 17. szám 
alatt (a Diablo pizzeria felett, 9–17 óra között). 

Bővebb információk telefonon kérhetők. 
Jelentkezési határidő: 2017. május 5. Tel.: 

0749-164046, 0266-210681. (260516)




