
12 Udvarhelyi Híradó  2017. szeptember 14., csütörtök APRÓHIRDETÉS

Megemlékezés

Az Infopress Group Rt. 
termelési részlegére

NYOMDAI ÉS KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐT, 
valamint KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET 

alkalmaz. 
Fiatal pályakezdők jelentkezését

is várjuk.
A munkavégzéshez szükséges betanítást 

a cég székhelyén biztosítjuk.
Amit ajánlunk: ételjegyek, szállítás 

biztosítása a város területén, valamint a 
környező településekről, kulturált 
munkakörülmények, cégen belüli 
fejlődési lehetőség és hosszú távú 

munkalehetőség.
Megbízható jelentkezők

önéletrajzát várjuk a 
matyaskatalin@infopressgroup.com 

e-mail-címre vagy személyesen 
a cég kadicsfalvi,  Gutenberg tér 1. 

szám alatti titkárságán.

A  székelyudvarhelyi

Petőfi Panzió alkalmaz: 

• gyakorlattal rendelkező 
SZAKÁCSOT 

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

Fényképes önéletrajzot a 
marketing@confexjakab.ro 

e-mail-címre várunk, illetve 
Székelyudvarhelyen a Vár utca 5. 

szám alatt. 
Érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet. 

A Mr. Big 
fehérnemű-
gyártó cég 

Amit ajánlunk: 
    – eredményorientált bérezés,             
       hosszú távú munkalehetőség;
    – szállítás biztosítása;
    – ételjegy.

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon 
lehet: 0266-245044, 0723-692234.

Elvárások:
    – számítógépes ismeretek
    – román- és magyarnyelv-tudás

 VARRÓNŐKET
akár betanítással is.

 SZÁMLÁZÓT 
azonnali kezdéssel.

AUTÓBUSZVEZETŐKET
keresünk

Magyarország
területére.

Kiemelt bérezés, 
ingyenes szállás és utazás!
Kezdők jelentkezését is várjuk, 

betanítással!
Érdeklődni:

+40753-102268.

Megemlékezés

Megemlékezés 
a néhai IMECS BÉLÁRA

30 évvel ezelőtt, Székelyudvarhelyen szeptember 8-at írtunk. 
Édesapám súlyos betegsége ellenére is kérte születésnapja megünneplését. 

Miután felköszöntöttük, a közös kép elkészítése után visszafeküdt, és fáradtan áttessékelt 
a szomszéd szobába, mintha mondta volna, én csak ennyit akartam, és most rajtatok a sor, 
hogy folytassátok, amit én elkezdtem. Másnap, 1987. szeptember 11-én csendesen elaludt,  

szeptember 13-án helyeztük örök nyugovóra, a helyi református temetőbe. 
Harminc év telt el azóta, de szellemi hagyatékán keresztül még mindig köztünk van, 

nemcsak népes utódai körében, hanem szeretett városa azon lakosai körében, akik ismerték 
és szerették. És emlékezzünk arra az egyszerű emberre, aki tette a dolgát becsülettel,

nem várva különösebben semmilyen babért!
Édesapám 1914-ben született Székelyudvarhelyen. Asztalosmesterséget tanult, de mindig 
érdekelte az irodalom, a kisiparosok sorsa, sokat olvasott, verseket-meséket írt, szavalt.

A sportban-futballban, asztaliteniszben, atlétikában, sakkban is hallatta magát. 
Nyugdíjaskorában méhészkedett. Kisebbségi magyar sorsunk jobbá, szebbé tételéért 

mindent megtett, ezért öt hónapig elvitték a szamosújvári börtönbe.
Hát nem volt „leányálom” a hajdani kisiparosok sorsa, öt gyerekkel! 2014-ben, 

amikor töltötte volna a 100. életévét egy merész  ötletem támadt, és 90 versből álló hagyatékát 
kiadtam. Verskötetének a „Maradunk, és vagyunk” címet adtam. E versek hol asztalosiparos-

ságához, hol szülőföldjéhez, hol családtagjaihoz kötődnek, a maguk egyszerűségében. 
Ő remélte az ,,Új csodát”, „szivárványt és tiszta eget várt” a benőtt „giz-gaz meg tövis” helyett. 

Biztatott: „Ne csüggedj, csak akarj, /remélj, szeress, / Útjaid töviséből, / Meglásd, mind virág 
lesz.” Jövőbe látott: „Tovább ne így! Nem! Életet akarunk!/ Kezet kézbe téve maradunk, 

és vagyunk! /Jöhet még több nyomor, csaphatnak arcul,/ Csaba apánk – mi fiaid kitartunk”.
Ő hitt március idusában: „Az utolsó órában, népem,/ Lerázod bilincsed,/ Barom módjára nem/ 

Húzod a jármot,/ Ember leszel végre / S kacagsz a halálon!”. 
Sajnos nem érhette meg a változás évét, és azt sem tudhatta, 

hogy egy kis katona unokája élete árán jön az új világ. 
Sok év telt el, de szavai, mondatai, jó tanácsai, szavalása, 

intelmei még most is fülünkbe csengnek: 
„nem mehetsz / Itt van a temető/ Maradsz, mert ideköt/ A könny,  a vér, a rög”.

Legyen ezen megemlékezés méltó a harminc éve örök nyughelyen fekvő édesapám számára!

Nagy-Imecs Zsuzsánna

Elhalálozás

„Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, 
így hát búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. 
A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, 
az égből is gondolok, vigyázok rátok, 
Ha rátértek erre az útra, 
elétek megyek, s találkozunk újra.” 

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, 

rokon, szomszéd, ismerős és jó barát, 

id. PÉTER GÁSPÁR
életének 81., házasságának 53. évében, 2017. szeptember 12-én 

hosszas betegség után elhunyt. 
Szerettünk Téged, ahogy csak lehet, 
hisz értünk dobogott szerető szíved. 

Oda a remény, oda a szeretet, 
ki a sírban fekszik, feledni nem lehet. 

Drága halottunk temetése 2017. szeptember 15-én, pénteken délután 4 órakor lesz, 
a katolikus egyház szertartása szerint a zetelaki helyi temetőben. 

A gyászoló család – Zetelaka

Fájdalommal emlékezünk 2007. szeptember 14-ére,

MIKLÓS DOMOKOS
halálának 10. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Szerettei – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2016. szeptember 14-ére,

VARGA LAJOS
halálának 1. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Székelykeresztúr

Múlnak az évek, és mi nem láthatunk többé téged. 
Titokban sokszor sírunk még érted. 
Ha nem is vagy már közöttünk többet, 
akkor is része vagy életünknek. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. szeptember 14-ére,

BÁN MIKLÓS 
– zenetanár –

halálának 2. évfordulóján. 

Szerető családja – Székelyudvarhely

Állat
Eladók hathetes malacok Ülke 18. szám alatt. 
Tel.: 0742-796556. (264810)

Állásajánlat

A Multipland Kft. építőmérnököt 
alkalmaz a műszaki osztályra. 

Elvárások: felsőfokú szakirányú 
végzettség, felhasználói szintű számítás-
technikai ismeret, elhivatottság, kitartás, 

koncentrálóképesség. Jelentkezésüket 
várjuk szakmai önéletrajzzal az office@

multipland.ro e-mail-címre, vagy 
személyesen a cég székhelyén (Székely-
udvarhely, Budvár utca 35. szám), mun-

kanapokon 8–16 óra között. Jelentkezési 
határidő: szeptember 18. (264427)

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres bikafalvi 

munkavégzéssel, részmunkaidős 
munkaszerződéssel. 

Feladatai: Udvarhelyi Híradó és egyéb saj-
tótermékek 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.

 (264486)

A Humanic cipő- és ruhásüzlet 
munkatársat alkalmaz eladói 

munkakörbe, 
Székelyudvarhelyen. 

Jelentkezni lehet kézzel írott, fényképes 
önéletrajzzal az üzletben, a Tomcsa Sán-

dor utca 3. szám alatt, szeptember 15-éig. 
Tel.: 0741-088340. (264826)




