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Megemlékezés

Megemlékezés

Elhalálozás

Pénzügyi kontrollert

 alkalmazunk Székelyudvarhelyen.

Elvárások:
• felsőfokú gazdasági végzettség
• hasonló munkakörben szerzett 
pénzügyi tapasztalat

Előnyt jelent: 
• ERP rendszer használatában jártasság

Munkakör: 
• stratégiai tervezésben való részvétel, 
pénzügyi kimutatások, elemzések 
készítése, cashflow tervezés, statisztikák 
összeállítása

Jelentkezés: cv@clearservice.eu

Állásajánlat

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

Megrendült szívvel és mély fájdalommal, 
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 

hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, rokon, 
szomszéd, ismerős és jó barát, 

AMBRUS LAJOS LÁSZLÓ
életének 91., házasságának 62. évében, 2018. április 13-án 

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. április 16-án, hétfőn 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

,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula) 

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

szomszéd és jó ismerős,

id. TÓÁSÓ IMRE 
életének 84., házasságának 57. évében, 

2018. április 12-én türelemmel viselt hosszas betegség után csendesen elhunyt. 
Őrizzétek meg szívetekben halványuló mosolyom, 

csak a szépre emlékezzetek, ha rám gondoltok.
Drága halottunkat 2018. április 16-án du. 2 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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2015. április 16-ára, 

FANCSALI MÁRIA 
halálának 3. évfordulóján. 

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

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, 
nyugalmadat nem zavarja senki. 

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

Testvérei, férje, lánya, unokái – Székelyudvarhely

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2014. április 16-ára,

PÁL MÁRIA, szül. BOTH MÁRIA 
halálának 4. évfordulóján. 
Elmentél hát, édesanyám? 

Végül csak elmentél. 
Te a magad módján, tudom, hogy szerettél. 
Értem, mikor kellett, minden jót megtettél, 

ahogy tellett tőled, szépen felneveltél. 
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 

nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él emléked örökre, 

ha látni akarunk, felnézünk az égre. 
A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha az időnk lejár! 

Bánatos férje, fia, Árpád és családja

Fájó szívvel emlékezünk 2014. április 16-ára,

PETRA SÁNDOR 
halálának 4. évfordulóján. 

Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk, 
minden virág elmondja, mennyire szeretünk. 

Nincs már holnap, ennyi volt az élet, 
sirassatok csendben, szívetekben élek. 

Nyugodj békében! 

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2015. április 15-ére,

CSÜDÖR FERENCNÉ, szül. FANCSALI MARGIT 
– nyugalmazott tanítónő – 
halálának 3. évfordulóján. 

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz drága emléked. 

Bánatos férje, lányai, vejei, unokái – Szék elyszentlélek, Csíksomlyó, Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2017. április 15-ére, 

TAMÁS GY. PÁL 
halálának 1. évfordulóján. 

Mintha most lett volna, pedig már egy éve, 
testedből a lélek fölszállt a nagy égbe. 
Onnan vigyázol ránk azóta is némán,

mint ahogy vigyáztál itt is, nem fáradván. 
Dolgos életedért köszönetet mondunk, 

sírod felett fejet hajtva imádságba fogunk. 
Leperegnek emlékeink, mint homokóra, csendben,

Isten oltalmában nyugodj békességben! 

Szerettei – Kadicsfalva

Hiába múlik el az élet, az emlékek örökké élnek, 
és amíg élünk, őrizzük őket. 

Fájó szívvel emlékezünk

 SZABÓ IMRÉNÉ, szül. SÁNDOR ILONA 
halálának 10., valamint 

SZABÓ IMRE 
halálának 61. évfordulóján. 

Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon, 
az azért van, mert szerettünk és hiányoztok nagyon. 

Leányuk, Jolán és férje, unokáik, Enikő és Kinga családjaikkal

A REWE ROMANIA pénztárost alkalmaz
 a székelyudvarhelyi PENNY MARKETBE. 

Az önéletrajzokat az üzletben kérjük leadni, 
a Vásártér 6. szám alatt. (270368)

A székelyudvarhelyi Jungle Étterembe 
felszolgálót, bárost, konyhai kisegítőt 

és takarítót alkalmazunk, 
azonnali kezdéssel. 

Szakmai tapasztalat nem feltétel, diákok 
jelentkezését is várjuk. 

A betanítást igény esetén vállaljuk. 
Kiemelt bérezést, munkakönyvet és napi 

meleg étkezést biztosítunk. 
Érdeklődni telefonon lehet, naponta 

10–18 óra között. 
Fényképes önéletrajzokat e-mailen vagy 
a helyszínen várunk. Tel.: 0740-365550. 

E-mail: udvarhely2017@gmail.com. (270592)

A homoródszentpáli tejfeldolgozó, 
a SIMULTAN Kft. 

élelmiszeripari technológust 
vagy biokémikust alkalmaz. 

Elvárások: felsőfokú élelmiszeripari 
végzettség, számítógépes ismeretek, jó 
problémamegoldó képesség, nagyfokú 

precizitás, határozottság. 
Előny: hasonló tevékenységi területen 

szerzett szakmai tapasztalat. 
Amit kínálunk: szakmai fejlődési lehetőség, 
versenyképes jövedelem, egyéb juttatások 

(utazási támogatás), stabil, 
hosszú távú munkalehetőség.

Állás, munka területe: gyártás, 
termelésvezető, teljes munkaidő

Szükséges: magyar- és románnyelv-tudás. 
Fényképes önéletrajzát küldje e-mailen. 

Érdeklődni telefonon is lehet. 
Tel.: 0744-506941. 

E-mail: office.harghita@simultan.ro. (270729)

A Kisgalambfalvi Közbirtokosság 
mezőgépészt alkalmaz, munkakönyvvel.

Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0741-
271863. (270699)




