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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

Elhalálozás

Megemlékezés

Megemlékezés

Szakmád a varrás, de nem 
értékelik?

A zeteváraljai CETATE 
PRODUCTION Kft. varroda 

részlegének bővítése céljából 
VARRÓNŐKET alkalmaz:

Elvárások:
• pontos munkavégzés, 
rugalmasság
• varrás terén szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetést, ételjegyet
• ingázás biztosítását Székelyud-
varhely–Zeteváralja útvonalon

Érdeklődni munkanapokon 
8–15 óra között 

a 0752–243584-es telefonon, 
illetve önéletrajz küldhető 

a csa@cetateproduction.ro 
e-mail-címre, vagy személyesen 

leadható a cég székhelyén.

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

Jelentkezni önéletrajzzal a Vár utca 5. 
szám alatt, valamint Szentkeresztbányán 
a Gábor Áron utca 20. szám alatt, illetve 

a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címen lehet, további információ 

a 0266–213622-es telefonszámon.

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

A Rip-Rop pékség

ÁRUKISZÁLLÍTÓT 
és ÉJSZAKAI 

CSOMAGOLÓT 
alkalmaz

Jelentkezni
a Sósfürdő u. 3/b szám alatt 

hétköznapokon 
10–15 óra között lehet.

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

Megrendült szívvel és mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa, após, 

rokon, szomszéd, ismerős és jó barát,

NAGY ANDRÁS 
életének 72. évében, 2018. február 10-én türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 

Élete önzetlen segítségnyújtás, mások iránti szeretet, hatalmas élni akarás volt. 
Kedves mosolyára, hangja melegére, szerető szívére, míg élünk, emlékezünk. 

Drága halottunk földi maradványait 2018. február 13-án, kedden délután 4 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint 

a Szent Miklós-hegyi 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

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága édesapa, nagytata, dédnagytata, 
após, testvér, apatárs, szomszéd és jó ismerős, 

id. SZTOJKA JÁNOS 
életének 94., özvegységének 4. évében, 
2018. február 11-én csendesen elhunyt. 

„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. 
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat...” 

Drága halottunkat 2018. február 13-án délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra, 
a római katolikus egyház szertartása szerint a farkaslaki ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Farkaslaka

Fájó szívvel emlékezünk 2016. február 13-ára, 

FÜZESI ROZÁLIA, szül. LÁSZLÓ ROZÁLIA 
halálának 2. évfordulóján. 

Te a jóságodat két marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál a rossznak és a jónak. 

Mindig egy célod volt, a családodért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni. 

Míg közöttünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, és soha nem feledünk. 

Élettársa, Anti, Editke és Évike családjaikkal

Fájó szívvel emlékezünk 2011. február 13-ára, 

MÁTYÁS ANNA, szül. BALÁZS ANNA 
halálának 7. évfordulóján. 

Míg szíved utolsót nem dobban, szeresd szüleidet mindenkinél jobban, 
mert más is adhat kincset, palotát, de senki sem adhat kétszer Édesanyát!  

Szerettei – Székelyudvarhely

Autó
Eladó Székelyudvarhelyen 2004-es évjáratú, sö-
tétzöld Opel Zafira, 1.6 benzines motorral, meg-
kímélt állopotban, beírva fekete rendszámmal. 
Tel.: 0740-896616. (268783)

Eladó megkímélt állapotban egy 2002-es évjára-
tú, 165 000 km-ben levő Peugeot Expert kis ha-
szongépjármű. Irányár 1950 euró. Érdeklődni te-
lefonon lehet. Tel.: 0744-594807 (268862)

Állásajánlat

Bérbe adó
Kiadó 105 m2-es helyiség Székelyudvarhelyen, 
a régi Cérnagyár helyén, a földszinten. Megfe-
lel irodának, üzletnek, orvosi rendelőnek, stb. 
Ugyanitt kiadók egyéb helyiségek is. Érdeklődni 
a helyszínen vagy telefonon. Tel.: 0724-081993, 
0724-318667. (267880)

Kiadók Székelyudvarhelyen üzlethelyiségek: a 
Kossuth Lajos utca 52. szám alatt 60 m 2; a Beth-
len Gábor utca 2. szám alatt 25 m2. Érdeklődni le-
het hétköznapokon 7–15 óra között. Tel.: 0266-
212394. (268114)

Az Udvarhelyi Híradó napilapot 
kiadó Prima Press Kft. 

adminisztrációs munkatársat 
keres (munkavégzés helye: 

Székelyudvarhely). 
Feladatai: előkönyveléssel kapcsolatos 

feladatok ellátása; személyzettel kapcso-
latos adminisztrációs teendők elvégzése; 

szerződések előkészítése, nyilvántartása és 
rendszerezése; különböző ügyviteli feladatok 
ellátása; a vezetőség, a menedzsment számá-

ra különböző kimutatások elkészítése. 
Elvárások: középfokú vagy főiskolai vég-

zettség; számítógépes ismeretek (Office 
csomag, adatbáziskezelő programokban való 
jártasság); Hamor könyvelési program isme-
rete előnyt jelent; előkönyvelési ismeretek; 

rugalmasság, megbízhatóság, precizitás, 
analitikus gondolkodásmód, 

jó rendszerezőkészség; 
magyar-, illetve románnyelv-tudás. 

Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 
érdeklődését, kérjük, önéletrajzát 
a megadott e-mail-címre küldje el, 

a pozíció megjelölésével: hr@szh.ro. 
Beküldési határidő: 2018. február 15. 

Csak a kiválasztott személyeket 
értesítjük. (268734)

A Sipex Company építőipari lerakat 
udvarhelyi kirendeltsége 
munkatársakat alkalmaz 

a következő munkakörökbe: 
rakodómunkás, raktáros, számlázó. 
Elvárások: megbízhatóság, tapasztalat, 

jó csapatszellem, románnyelv-tudás. 
Érdeklődni lehet telefonon, vagy szemé-
lyesen a székhelyen, naponta 8–17 óra 

között. Tel.: 0734-882741. (268659)

A székelyudvarhelyi székhelyű 
Multipland kft. tapasztalattal 

rendelkező személyautó-, 
illetve haszongépjárműszerelőt 

alkalmaz. 

Előnyt jelent a szakirányú végzettség, 
szakmai régiség. Amit ajánlunk: verseny-

képes fizetés, ételjegyek, színvonalas 
munkakörülmények. 

Az érdeklődők jelentkezhetnek 
önéletrajzzal a Multipland Kft. székhelyén, 
a Budvár utca 35. szám alatt. (268847)

Elárusítónőt keresünk 
a székelyudvarhelyi 

RIO SHOP ruhásüzletbe. 

Jelentkezni önéletrajzzal lehet 
az üzletben (Tompa László utca 6. szám), 

érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0740-251088. (268852)

Zamárdiba (Balaton) 
keresünk 2 fő 

élelmiszerbolti eladót 
április 15-től 

szeptember 15-éig. 

Szállás bíztosítva. Fizetés 100.000-
250.000 Ft (előszezon/ főszezon). Tel.: 
0036-302882648, 0036-305526078

 (268861)




