
12 APRÓHIRDETÉSUdvarhelyi Híradó  2018. július 11., szerda

Elhalálozás

Megemlékezés

A SZÉKELYUDVARHELYI 
PETŐFI PANZIÓ ALKALMAZ:

• SZAKÁCSOT
• SZAKÁCSKISEGÍTŐT

Előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat;
Amit biztosítunk:
• hosszú távú munkalehetőség;
• modern munkakörülmények;
• kiemelt bérezés;
• a szakácsnak szükség esetén lakás.

Érdeklődni a 0266–213622-es 
vagy a 0766–999496-os 

telefonszámon lehet. 
Önéletrajzot 

a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címre vagy személyesen
a Vár utca 5. szám alá várunk, 
hétköznapokon 8–16 óra között.

Előnyt jelent:
• adatbázis-programozási 
ismeretek/tapasztalat.

Kéréseket, önéletrajzokat
 a vállalat székhelyén

(II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám),
munkanapokon 7–15 óra között 
várunk, vagy az office@ikos.ro 

e-mail-címre.

A székelyudvarhelyi IKOS 
CONF Rt. férfikonfekciót 

gyártó vállalat 
INFORMATIKUST alkalmaz.

Amit a cég nyújt:
• teljesítményarányos bérezés;
• ételjegy;
• balesetbiztosítás a nap 24 órájában;
• az ingázók költségeinek megtérítése;
• lakhatás biztosítása a vállalat   
  munkásszállásán (térítés ellenében);
• orvosi felügyelet a vállalat   
  rendelőjében;
• modern gépekkel felszerelt,   
  biztonságos és tiszta munkahely.

Kéréseket a vállalat székhelyén
(II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám),

munkanapokon 7–15 óra között várunk.

A székelyudvarhelyi IKOS 
CONF Rt. férfikonfekciót 

gyártó vállalat folyamatosan 
alkalmaz szakképzett, illetve 

szakképzetlen munkásokat
termelési részlegeire,

jó kereseti lehetőséggel.

Korond Község Polgármesteri 
Hivatala szakcégek

vagy engedéllyel rendelkező 
magán-, illetve családi 

vállalkozások jelentkezését 
várja vízórásítási munkálatok 

elvégzése céljából. 

További információk a 0745-646889-es 
telefonszámon vagy a polgármesteri 

hivatal székhelyén igényelhetők.

Autó
Eladó 1999-es évjáratú 10-es Dacia. Érdeklődni le-
het telefonon. Tel.: 0745-962871. (273238)

Állásajánlat

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, 

rokon és jó szomszéd 

özv. KISS KÁROLYNÉ, szül. HEGYI KAROLINA 
életének 89., özvegységének 7. évében, 2018. július 9-én, 

hosszas betegség után, csendesen elhunyt. 
Velünk sírnak a harangok, mert akit szerettünk, az minket itt hagyott. 
Elköltözött tőlünk az örök házba, csendes temetőbe, holtak otthonába. 

Megszűnt dobogni jóságos szíve. 
Egész élete önzetlen, szorgalmas, becsületes és fáradhatatlan, 

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

Drága halottunkat 2018. július 11-én délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Református Egyház szertartása szerint, a siklódi ravatalozótól a családi temetőbe. 

Részvétnyilvánítás: kedden 19 órától és szerdán 13 órától. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Siklód

Fájó szívvel emlékezünk 2017. július 11-ére,

id. KOVÁCS FERENC 
halálának 1. évfordulóján. 

A múltba visszanézni valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. 
Emléke örökké élni fog. 

Szerettei: két fia és családjaik

Fájó szívvel emlékezünk 2017. július 11-ére,

id. KOVÁCS FERENC 
halálának 1. évfordulóján.

Testvére és családja

Nemzetközi szállítással 
foglalkozó cég 
C+E kategóriás 

hajtási engedéllyel 
rendelkező sofőröket alkalmaz. 

Érdeklődni lehet telefonon: 0743-275970.
 (273055)

A székelyudvarhelyi Frieske Pan Pékség 
kisegítő munkára férfit alkalmaz. 

Érdeklődni önéletrajzzal lehet, naponta 8–12 
óra között a cég székhelyén, a Bethlenfalvi 

út 172. szám alatt. (273176)

Szeretnél egy jó csapatban dolgozni? 
A  Csermobil GSM székelyudvarhelyi 

üzlete férfimunkatársat keres. 
Elvárások: jó kommunikációs készség, 

románnyelv-tudás, számítógépes ismeretek, 
megbízhatóság. Ha úgy érzed, hogy a fenti 
kritériumoknak megfelelsz, önéletrajzodat 
elküldheted a csermobilgsm@yahoo. com 

címre vagy behozhatod az üzlet székhelyére, 
a Kossuth Lajos utca 44. szám alá. (273205)

Felhívás
A bögözi közbirtokosság eladásra  kínál 700 
m3 gyérítést, 2018. július 14-én 10 órakor, a szék-
helyen. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0748-743061.
 (273218)

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállí-
tás! Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 
38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744-782879. (272083)

Eladók automata mosógépek és mosogatógépek 
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mosó-
gépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, mosó-
gépek javítását, háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 
1918. december 1. u. 18. szám (a Merkúr áruház-
zal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 
0722-626495. (272609)

Ingatlan
Eladó Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányán lévő 
9 emeletes tömbházlakás 7. emeletén egy másfél-
szobás, 34 négyzetméteres lakrész. Ára: 38 000 
euró. Tel.: 0755-911 482 (272896)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedben 
(Cipészek utcája) I. osztályú, 2. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás, saját hőközponttal, thermopan ab-
lakokkal, igényesen felújított állapotban, teljes be-
rendezéssel. Tel.: 0744-610217. (273001)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Tábor negyedben 2. 
emeleti 2 szobás tömbházlakás. Érdeklődni tele-
fonon lehet: 0748-609686. (273005)

Eladó Székelypálfalván központi fekvésű csalá-
di ház 1200 m2 területtel. Lakófelület 126 m 2 + 
melléképületek. Érdeklődni lehet telefonon: 0743-
074991. (273072)

Eladó Székelyudvarhelyen, az alsó Bethlen-ne-
gyedben 4. emeleti 4 szobás tömbházlakás, 
thermopan ablakokkal, saját hőközponttal, 
légkondícionálóval, 2 fürdőszobával. Irányár: 
62 000 euró. Tel.: 0743-122965. (273087)

Környezetvédelem
A KAFOR COMPANY Kft., értesíti az érintett nyil-
vánosságot, hogy az „Önkiszolgáló autómosó épí-
tése és csatlakozás a közművekre” című tervre, 
Székelyudvarhely, Hunyadi János utca 62. szám 
alatt, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség eseti elbírálás alapján 2018. július 10-én dön-
téstervezetet hozott - nem szükséges a környeze-
ti hatástanulmány elkészítése. A döntés terveze-
te, valamint az ezt megalapozó érvek megtekint-
hetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
8-16,30 óra között, pénteken 8-14 óra között, vala-
mint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon. Az 
érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevéte-
leiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthat-
ják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez. Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.
anpm.ro (273269)

Oktatás
A SZAKSZI DRIVE autósiskola JÚLIUS 11-én TANFO-
LYAMOT indít AM, A1, A2, A és B kategóriákra. Rész-
letfizetési lehetőség! Érdeklődni, jelentkezni: Szé-
kelyudvarhely, Méhek utcája 2. szám alatt, mun-
kanapokon 8–16 óra között. www.szakszi.ro. Tel.: 
0266-210444, 0724-267864, 0730-608441. (273025)

Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Szentimre utca 17. szám). Tel.: 0266-218361.
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