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Elhalálozás

Műszaki mérnök munkatárs
Az ALT Technologies Kft. autólégzsák-tartozékokat 

gyártó farkaslaki üzemébe gépkarbantartási, 
hibaelhárítási és fejlesztési feladatok elvégzésére 

mérnök munkatársat keres.

Örömmel fogadjuk nemzetközi menedzsmentkultúrával rendelkező 
csapatunkba, ha:
• szereti a kihívásokat
• szereti a közvetlen, nyitott hangulatú munkakört és a rendet
• nyitott az újra, gyorsan tanul és alkalmaz új ismereteket
Elvárásaink:
• gépészmérnöki, mechatronikai, automatizálási vagy villamosmérnöki 
végzettség
• kommunikációs szintű angol- és románnyelv-tudás
• jó problémamegoldó készség
• számítógép-felhasználói tapasztalat
• előnyt jelent a szakmai tapasztalat

Ha úgy érzi, hogy a fenti feltételeknek megfelel, akkor küldje el angol nyelvű 
önéletrajzát a recruitment_ro@alttechnologies.com e-mail-címre, 

tárgymezőben 
“

Technical engineer”. 
Jelentkezési határidő december 22.

• TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT
• MUNKAHELYI BETANITÁSSAL: 
SZABÁSZOKAT, VARRÓKAT ÉS 
KÉZIMUNKÁSOKAT
• A RENDELT RÉSZLEGRE 
SZABÓSÁGBAN GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT
Ajánlatunk:
• teljesítményarányos bérezés
• ételjegyek biztosítása
• bérletek árának megtérítése

Jelentkezni Székelyudvarhelyen 
a Vár utca 5. szám alatt, valamint 

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

telefonszámon naponta 8–15 óra között.

A Confex Jakab Kft.
a székelyudvarhelyi, 
valamint 
szentkeresztbányai 
részlegére alkalmaz:

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. 

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
(Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa,
nagyapa, dédnagyapa, rokon, barát,

szomszéd és jó ismerős,

TELMAN ELEK
életének 94., özvegységének 18. évében, 
2017. december 5-én csendesen elhunyt. 

Megszűnt dobogni nemes szíve, amellyel úgy szeretett minket. 
Egész élete önzetlen, szorgalmas, becsületes és fáradhatatlan, 

önmagát nem kímélő munkában, családjával szembeni gondoskodó 
és mindig aggódó szeretetben telt el. 

Drága halottunk temetése 2017. december 7-én, csütörtökön délután 1 órakor lesz 
az unitárius egyház szertartása szerint a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
A végtisztességtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

„Olyan csend van így nélküled, 
hogy szinte hallani, 
amit utoljára akartál mondani.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó férj, édesapa., nagytata, testvér, 

após, rokon, szomszéd és jó ismerős,

id. ZOLTÁN FERENC
életének 71., házasságának 26. évében, 
2017. december 5-én váratlanul elhunyt.

Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyeiteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem úgy áldás lesz rajtatok.

Drága halottunkat 2017. december 7-én, csütörtökön délután 1 órakor helyezzük örök 
nyugalomra, a református egyház szertartása szerint a kányádi ravatalozóból a jásfalvi temetőbe. 

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

A gyászoló család – Jásfalva

Megemlékezés

Szomorúan emlékezünk 2003. december 7-ére,

BOROS ÁRPÁD
halálának 14. évfordulóján.

Úgy mentél el, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.

Nélküled az élet üres és sivár, 
hiába díszíti sírodat virág,

könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük,
fájó szívvel csak rád emlékezünk. 

Bánatos felesége, két fia, Zoltán és István, 
két menye, Ica és Andi, unokái, Botond, Betti, Szófia

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 
2015. december 7-ére,

SOÓS SÁNDOR
halálának 2. évfordulóján 

valamint 2013. január 7-ére,

SOÓS ELEKNÉ,
szül. BENEDEK JULIÁNNA

halálának 5. évfordulóján. 
Elvittétek a derűt, fényt, meleget, 

csak egy sugarat hagytatok itt, az emlékeket.
Bennünk élnek az arcok, a végtelen szeretet,

amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Hiányotokat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélkületek.

Szeretteik – Székelyudvarhely, Brassó

Megemlékezés

Fájdalommal emlékezünk 2008. december 7-ére,

SZÁSZ FERENC
halálának 9. évfordulóján.

Jóság, szeretet és szorgalom jellemezte életét.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Gyermekei és családjaik – Székelyudvarhely, Oroszhegy

Fájó szívvel emlékezünk 
2012. november 14-ére,

HEGYI IRÉN 
halálának 5., 

valamint 2015. december 7-ére,

GERGELY MÓZES
halálának 2. évfordulóján. 

Elmennek mind-mind az emberek, 
de csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Sírjuk fölött süvölthet a szél,
kit szerettünk, az nem hal meg, az él. 

Lányuk és családja

Állat
Eladó 150 kg körüli disznó Agyagfalva 43. 
szám alatt. Tel.: 0266-245903, 0744-601633.
 (267026)

Állásajánlat

Szállítási cég alkalmaz 
gépkocsivezetőt, valamint 
gépkocsi/kamion szerelőt 
újjonnan induló műhelybe. 

Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. 
Komoly egyének jelentkezését várjuk! 
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal: Szé-

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

vagy tel./fax: 0749-164046, 0266-
210681, e-mail: tunde.hegyi@ingservice.

ro. Jelentkezési határidő: 2017. 12. 15.
 (266984)




