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Megemlékezés

Elhalálozás

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.

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres 

recepciós munkakör 
betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres 

medencefelügyelői 
munkakör betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres  

szakácskisegítő 
munkakör betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

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

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a drága jó édesapa, 

jó férj, rokon, szomszéd és jó barát, 

JÉRE ÁGOSTON FÜLÖP – GUSZTI 
2018. március 10-én, életének 58. évében, 

házasságának 31. évében csendben eltávozott. 
Kéne aztán, Uram, egy nagy színpad is nekem, 

Ahol elmondhatom, mi fáj, ami az életem. 
Ahol düböröghet a szív, ahol meghallják a hangom, 

Ahol a szó azt jelenti, ahogyan kimondod. 
Drága halottunk hamvaitól folyó év március 19-én, 

hétfőn 12 órakor református szertartás szerint veszünk örök búcsút 
a szombatfalvi református templomban. 

Csendesen alszik, megpihent végleg, emléke szívünkben otthonra talál! 
Részvétnyilvánítás a szertartás előtt egy órával. 

Koszorú helyett szálas virággal emlékezzünk meg. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Csendesen alszik, megpihent végleg, 
angyalok bölcsője ringatja már. 
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, 
emléke szívünkben otthont talál... 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk, 

SZŐCS KATALIN 
életének 39. évében hosszú, küzdelmes betegség után 

2018. március 3-án itt hagyott és felment az angyalok közé. 
A szív már nem dobog, karja már nem ölel, hívó szava nem csendül, 

mosolya nem mosolyogtat, nem jön, nem vár.
Két évig tartó harca megszűnt, teste nem fáj már. 

Maradt az űr a lelkünkben, maradt a fájdalom a szívünkben, 
hiányát nem tudja pótolni semmi és senki. 

Maradt a sok szép emlék és a tudat, hogy vigyáz ránk. 
Drága halottunk temetése 2018. március 19-én, hétfőn 14 órakor lesz, 

a református egyház szertartása szerint a belvárosi református temetőben. 
Részvétnyilvánítás a szertartás előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Búcsúzik: Édesanyja, Édesapja, testvére és családja, párja (Buri) és lánya, Friderika, 
a rokonok, barátok, osztálytársak, szomszédok.

Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Áldd meg, Atyánk, s mi köszönjük, hogy Ő lehetett a mi édesapánk! 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, nagytata, déditata, rokon, szomszéd és jó ismerős

SZABÓ JÓZSEF 
életének 92., özvegységének 3. évében, 2018. március 15-én 

csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2018. március 17-én du. 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. 

Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2012. március 18-ára,

 KACSÓ PÉTERNÉ, szül. SEBESTYÉN ROZÁLIA  
halálának 6. évfordulóján, amikor a kegyetlen halál elrabolta tőlünk. 

Emlékedet őrzi szerető férjed, két fiad családjaikkal és 5 unokád – 
Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2017. szeptember 16-ára,

 BODA GEORGETA – GETA  
halálának 6. hónapjában. 

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 2005. március 16-ára,

 id. SZABÓ GYULA 
halálának 13. évfordulóján. 

Múlhatnak az évek, és mi nem feledünk téged, 
imádkozunk érted, halkan, zokogva. 

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod!

 Felesége, fia és családja – Telekfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2016. március 18-ára,

MEZEI KÁROLY
halálának 2. évfordulóján. 

Egy pillanat, és mindennek vége, szólni sem tudtál, 
hogy indulsz a messzeségbe. 

Maradt a bánat, egy csendes sírhalom, 
szerető szívemben örök fájdalom. 

Szerető élettársad

Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 17-ére,

CSOMOR FERENCZNÉ, szül. BALÁZSI IDA 
halálának 1. évfordulóján. 
Ha felnéztek a csillagokra, 
talán az egyik én vagyok. 

Bár már csak szívetekben élek, 
én mindig veletek vagyok. 

Szerető családja – Felsőboldogfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2012. március 16-ára,

id. MIKLÓS GYÖRGY
 halálának 6. évfordulóján. 

Lassan jön a tavasz, múlnak az évek, 
nem marad más, csak gyönyörű szép emléked. 

Te voltál mindenünk, a legdrágább kincsünk, 
ezért mi téged soha el nem feledünk. 

Szerettei – Fenyéd, Zetelaka




