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Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Szentimre utca 17. szám). Tel.: 0266-218361.

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN

Megemlékezés

ELADÓK jó állapotban lévő AUTÓK és GUMIABRONCSOK 
kedvező áron.

• DAF 45.180/2001-es évjáratú, 12 tonnás teherautó
• MERCEDES BENZ ATEGO 815 /1998-as évjáratú, 7,5 tonnás teherautó

• RENAULT MIDLUM 2002-es évjáratú, 7,5 tonnás teherautó
• MERCEDES BENZ 814/1995-ös évjáratú, 7,5 tonnás teherautó, felújított motorral

• ÚJ és HASZNÁLT Michelin gumik, 315/60, R 22,5 és 315/80,22,5 és 215/75,17,5 méretben 

Székhely: Székelyudvarhely, Fások utca 14. sz. Telefonszám: 0721–640040.

KOROND ÖNKORMÁNYZATA, Korond székhellyel értesíti 
az érintett nyilvánosságot, hogy a „Árvízkárok 

kijavítása Korond kül-, belterületén” című tervet  
benyújtotta a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése 

céljából. 

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 

székhelyen, Csíkszereda, Márton Áron uta 43. szám alatt, hétfőtől 
csütörtökig 8–16 óra között, valamint pénteken 8–14 óra között 

(0266–310041, office@apmhr.anpm.ro), az engedélyezési eljárás alatt. 

A zeteváraljai 
S.C. CETATE 

PRODUCTION S.R.L. 
FÉRFI MUNKAERŐT 

alkalmaz.

Elvárások: pontos munkavégzés, 
rugalmasság
Előnyt jelent: zetelaki vagy 
zeteváraljai lakhely

Érdeklődni hétköznapokon 
8-15 óra között 

a 0752–243584-es 
telefonszámon lehet. 

Illetve önéletrajz küldhető 
a csa@cetateproduction.ro 

e-mail-címre.

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 2013. november 15-ére,

CSERGŐ CSABA
halálának 4. évfordulóján. 

„Ha emlegettek, köztetek leszek. 
Ha imádkoztok, veletek vagyok. 

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok.” 

Szerettei

Fájdalommal emlékezünk 2010. november 15-ére,

TARCSAFALVI ERZSÉBET,
szül. NAGY ERZSÉBET
halálának 7. évfordulóján.

Fáradt a tested, nyomja a sírhalom, 
tiéd a csend, a nyugalom, 
miénk a könny, a fájdalom. 

Akartunk mi annyi jót és szépet, 
de a sors életünkben mindent összetépett. 

Édesanyja, férje, három gyermeke, unokái – Székelyszentmihály

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2016. november 15-ére,

SÁNDOR JÁNOS
halálának első évfordulóján. 

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” 

Szerettei – Székelyudvarhely

Állásajánlat
Az Udvarhelyi Híradó Kft. 

lapkézbesítőt keres, 
részmunkaidős munkaszerződéssel. 

Munkavégzés helye: Csehétfalva. 
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.

 (266001)

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres,

részmunkaidős munkaszerződéssel. 

Munkavégzés helye: Tarcsafalva.
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.

 (265983)

Az Udvarhelyi Híradó Kft. 
lapkézbesítőt keres 

(Munkavégzés helye: Zeteváralja).

Feladatai: napilap, hetilapok, havilapok, 
kézbesítése az előfizetőknek, előfize-

tések felújítása, illetve új előfizetések 
megkötése, szórólapok, katalógusok 

szórása. Elvárások: megbízhatóság, pon-
tosság, rugalmasság, zeteváraljai lakhely. 
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 
érdeklődését, kérjük, hívja lapterjesztőn-

ket a 0746-539625-ös telefonszámon.
 (266359)

A székelyudvarhelyi Mil Trade Kft. 
bővítés céljából technikusi, valamint 

raktárosi munkakör 
betöltésére munkatársakat keres. 

A technikus feladatai: kapcsolattartás 
a kliensekkel. Elvárások: pontosság, 

román nyelv társalgási szintű ismerete, 
B kategóriás jogosítvány, faiparban való 
jártasság. A raktáros feladatai: raktári 

munkálatok, festékkavarás. A betanítást 
a cégnél vállaljuk. Az önéletrajzokat 
Bethlenfalva 222. szám alatt várjuk.

 (266185)

A Ferencz-Pálhegyi Enikő
közjegyzői iroda titkári 

munkakörbe kollégát alkalmaz.
Követelmények: magyar és román 

nyelv felsőfokú ismerete, középfokú 
számítástechnikai ismeretek, kellemes 

megjelenés, precíz munkavégző képesség. 
Önéletrajzokat az epalhegyi@yahoo.com 

e-mailre várunk, november 20-áig. (266357)

A székelyudvarhelyi Tabula Kft. 
alkalmaz faipari CNC kezelőt 

(esetleges betanítással 
a helyszínen) és faipari mérnököt.

Jelentkezni lehet 8–14 óra között szemé-
lyesen, önéletrajzzal, a cég székhelyén, a 

II. Rákóczi Ferenc utca 112. szám alatt.
 (266560)

A székelyudvarhelyi Lactis 
tejfeldolgozó munkatársat keres 

árukihordó sofőr munkakörbe. 
Elvárások: gyorsaság, pontosság, rugal-
masság. Szakmai tapasztalat és román-

nyelv-tudás előnyt jelent. Amit ajánlunk: 
teljesítményarányos bérezés, biztos, 
hosszú távú munkalehetőség. Önélet-

rajzokat a cég székhelyén, a Bethlenfalvi 
út 31. szám alatt vagy e-mailben várunk. 

Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0266-
216011. E-mail: office@lactis.ro. (266565)

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 
2015. november 15-ére,

PÁLFI ANDRÁS
halálának 2. évfordulóján,

valamint 1992. november 8-ára,

PÁLFI ÁKOSNÉ, szül. ILLYÉS ERZSÉBET 
halálának 25. évfordulóján. 

Szívünkben tovább éltek, emléketek nem száll tova, 
mert akit nagyon szeretünk, nem hal meg soha. 

Édes jó Istenem, öleld őket helyettünk, 
csak te tudod, mennyire szerettük. 

Nyugodjatok békében! 

Szeretteik

Fájó szívvel emlékezünk 2014. november 15-ére

SZOLGA ALBERT
halálának 3. évfordulóján. 

Az idő múlhat, szállhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Felesége, fia, menye, unokája – Székelyudvarhely, Oklánd




