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Elhalálozás

Megemlékezés

Megemlékezés

Állat
Szeretne egészséges és kezelt NAPOSCSIRKÉT vá-
sárolni (tojó- és húscsirkét)? Rendelje meg márci-
ustól a sepsiszentgyörgyi Pet-World cég udvarhelyi 
kirendeltségénél minden szerdán! Ugyanitt meg-
rendelhető mindenféle PURINA táp (csirke, nyúl, 
bárány, borjú) és szárított sörmaláta. Tel.: 0744-
610197. (269650)

Állásajánlat

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, 
átölelt, és mondta: gyere haza.” 
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, 
Amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály)

 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó Édesanya, 
Nagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd és barát, 

MIKLÓS ILDIKÓ 
életének 65. évében, türelemmel viselt, hosszas betegség után, 

váratlanul eltávozott közülünk. 
„Életünknek egén fénylő csillag voltál, 

Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. 
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, 

Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.” 
Drága halottunktól 2018. március 14-én délután 3 órakor veszünk végső búcsút 

a bethlenfalvi temető ravatalozójában, a római katolikus egyház szertartása szerint. 
Emlékét szívünkben örökké őrizzük! 

Részvétnyilvánítást a szertartás előtt egy órával fogad a gyászoló család.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2013. március 13-ára,

 FANCSALI PIROSKA 
halálának 5. évfordulóján. 

Hiába borul rád a temető csendje, emléked itt él szívünkben örökre. 
Az emléked olyan virág, mely nem hervad el soha, 

vihar nem tépi, szél nem hordja tova. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Csabi és élettársa, Rozi – Székelykeresztúr

Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 9-ére,

SZÁSZ PIROSKA  
halálának 1. évfordulóján. 

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

Szerető családja

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2017. március 13-ára,

PAP MIHÁLY 
halálának 1. évfordulóján. 

Bús temető csendes susogása, 
oda megyünk hozzád, az maradt csak hátra. 

Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat! 

Bánatos felesége, fia, menye, lánya, veje és három unokája

Fájó szívvel emlékezünk 

ILYÉS MAGDOLNA, szül. FECSŐ MAGDOLNA 
halálának 3. évfordulóján. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 

id. SIMÓ VENCZEL
halálának 2. évfordulóján. 

Nélküled az élet szomorú és sivár, 
helyedbe költözött a keserű magány. 

Tudjuk, hogy nem jössz, mégis mindig várunk, 
hosszúak a napok, mert téged hiányolunk. 

Az élet nagyon tud fájni, ha férjet, édesapát veszítettünk el. 
Bár nélküle semminek nincs értelme, az életet úgy is tovább élni kell. 

Gyerekek, unokák téged emlegetnek, ők adnak értelmet tovább az életnek. 
Jóban, rosszban egy egész élet eltelik, megőrizzük az elmúlt évek emlékeit. 

Szomorú a perc, mikor emléked visszatér, de szívünkben jóságod, 
szereteted, arcod mosolygása megmarad és örökké él. 

Örökre fáj, hogy elveszítettünk! 

Szerető családod – Székelyszentkirály

A Prima Press Kft. 
lapkézbesítőt keres 
(munkavégzés helye: Máréfalva). 

Feladatai: az Udvarhelyi Híradó és egyéb sajtó-
termékek kézbesítése az előfizetőknek, előfizeté-
sek felújítása, illetve új előfizetések megkötése, 

szórólapok, katalógusok szórása. 
Elvárások: megbízhatóság, pontosság, 

rugalmasság, máréfalvi lakhely. 
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette 

érdeklődését, kérjük, hívja lapterjesztőnket 
a 0746-539625-ös telefonszámon. Önéletrajzát

elküldheti a hr@szh.ro e-mail-címre.  (269274)

Székelyudvarhelyi faipari gyártó cég 
betanított munkásokat és asztalosokat 

keres azonnali munkakezdéssel. 
Dolgozni akaró, jó hozzáállású és üzemi 
környezetben tapasztalt munkatársak 

jelentkezését várjuk személyesen 
az 1918. december 1. utca 7. szám alatt 

(Mobilcom Impex). (269552)

Gyártó és értékesítő cég  
mérnöki (faipari előnyben) 

vagy technikusi végzettséggel, 
műszaki érdeklődéssel, 

eladási tapasztalattal rendelkező, 
jó kommunikációs képességű 

munkatársat keres 
projektvezetői munkakörbe.

Önálló munkavégzés és határozott fellépés 
képessége, valamint magyar–román 

nyelvtudás elvárás. 
Önéletrajzokat a cv@mobilcomimpex.ro 

címre várunk 2018. március 15-éig. (269553)

A Scorpion Trans-Com Kft. 
taxisofőrt 

alkalmaz Székelyudvarhelyre. 
Elvárások: pontosság, megbízhatóság, 

B kategóriás jogosítvány 
(min. 2 éves régiséggel), 

legalább 21 éves személy legyen. 
Előny: tapasztalat, a város ismerete, 

székelyudvarhelyi lakcímmel rendelkezik, 
atestat. Fényképes önéletrajzot e-mailen 

várunk, érdeklődni lehet telefonon is. 
Tel.: 0745-633513. 

E-mail: sandortamas22@yahoo.com. (269593)

Kiszolgálónőt keresünk 
székelyudvarhelyi nappali bárba, hosszú 

távra, akár betanítással is. 
Fizetés megegyezés szerint. Csak komoly 
érdeklődőket várunk! Tel.: 0740-759185.

 (269613)

A székelyudvarhelyi Nefelejcs fagyizó 
munkatársakat keres 

eladói munkakörbe, 
versenyképes fizetéssel. 

Az önéletrajzokat e-mailen vagy a Romarta 
üzletben várjuk (Kossuth Lajos utca 1. 

szám). Érdeklődni telefonon is lehet. Tel.: 
0753-116369. E-mail: office@romarta.net.

 ((269728)

A küküllőkeményfalvi
 ATI-CREAM MUNKATÁRSAT 

keres a következő állás 
betöltésére:
RAKTÁROS 

Önéletrajzot 
a secretariat@aticream.ro 

e-mail-címre várunk.
Érdeklődni a  0745-295283-as 

telefonszámon lehet. 

Székelyudvarhelyi 

panzió 

RECEPCIÓST 

alkalmaz.

Elvárások: középfokú végzettség, 
román nyelv ismerete, 

számítógép-kezelői ismeretek, 
idegennyelv-ismeret (angol vagy 
német). Előnyt jelent a turisztikai 

végzettség és a szakmai tapasztalat.
Érdeklődni a 0766-999496-os, vagy 
a 0756-093926-os telefonszámon 

lehet. Önéletrajzot 
a marketing@confexjakab.ro 

e-mail-címre várunk.

Feltételek:
• jó megjelenés, rátermettség
• román nyelv ismerete társalgási 
szinten
• B kategóriás jogosítvány
• büntetlen előélet
• tapasztalat a vendégfogadásban 
• idegen nyelv ismerete (angol vagy 
német)
Amit ajánlunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• szolgálati lakás
• eredményorientált bérezés

Csak komoly, józan életű
személyek jelentkezését várjuk!

Az önéletrajzot le lehet adni 
a Petőfi panzió recepciójánál, 

Székelyudvarhely, Petőfi Sándor u. 2. sz., 
vagy elküldeni e-mailen 

a marketing@confexjakab.ro címre. 
Tel.: 0766-999496, 0756-093926.

Deság Villa panzióba 
keresünk hosszú távra 
olyan személyt vagy
házaspárt, aki a vendégek
fogadását, rendezvények 
megszervezését és lebonyolítását 
megfelelő minőségben elvégzi.

• 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:




