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Megemlékezés

Megemlékezés

Elhalálozás

Autómosóba

FÉRFI
MUNKAERŐT

keresünk.
Jelentkezni  önéletrajzzal 
a Bethlenfalvi út 146. 

szám alatt és 
a 0744-323100-as 

telefonszámon lehet.

Alkalmazunk 
B kategóriás

SOFŐRÖKET
3,5 tonnás autóra,

belföldi fuvarozásra.
 

Érdeklődni

a 0749-017158-as
telefonszámon, illetve

a Bethlenfalvi út
146. szám alatt lehet.

A székelyudvarhelyi 
Confex Jakab Kft. 
alkalmaz 
konfekcióiparban 

TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT ÉS 

MŰSZERÉSZT 
udvarhelyi rendeléses

részlegére (szabóságban 
gyakorlattal rendelkező 

személyeket munkahelyi 
átképzéssel), 

vagy tanulókat is felveszünk.

Jelentkezni Udvarhelyen, a Vár utca 
5. szám alatt, Szentkeresztbányán 

a Gábor Áron utca 20. szám alatt, 
érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet.

A Silk mosoda modern és 
korszerűen felszerelt 

textilmosodába munkatársat 
keres TELJES vagy 

RÉSZMUNKAIDŐRE, 
jó kereseti lehetőséggel.

Várjuk dinamikus és tisztaságra 
igényes személyek jelentkezését. 

Önéletrajzokat az 
office@evolconsult.ro e-mail címre 
lehet küldeni, illetve személyesen is 
be lehet hozni a Vizigótok utca 12. 

szám alatt található székhelyünkre (a 
terelőúti Mol töltőállomás melletti 

utcában). Érdeklődni 
a 0745-063724-es 

telefonszámon lehet.

A  zeteváraljai CETATE 
PRODUCTION Kft. varrodai 

részlegének bővítése céljából 
munkatársakat alkalmaz a következő 

beosztásba:
VARRÓNŐ (4 személy)

KISEGÍTŐ SZEMÉLY (férfi)
Elvárások: 
• pontos munkavégzés, rugalmasság.
Előnyt jelent: 
• varrás terén szerzett tapasztalat;
• zetelaki vagy zeteváraljai lakhely 
(de nem kizáró ok)..

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra 
között a 0752-243584-es 

telefonszámon lehet
illetve önéletrajz küldhető 

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

leadható a cég székhelyén.

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

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, apatárs, 

testvér, rokon, szomszéd és jó barát, 

SZÉKELY FERENCZ
életének 73., házasságának 50. évében, 2017. május 18-án, 

fent járó betegség után csendesen elhunyt. 
Megpihent dolgos két keze, amely egész életén keresztül 

fáradtságot nem ismervén munkálkodott szeretteiért. 
Megszűnt dobogni jóságos szíve. Egész élete önzetlen, családjával szemben mindig aggódó 

szeretetben telt. Drága halottunkat 2017. május 20-án, szombaton délután 1 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint a székelyudvarhelyi Szent 

Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt 1 órával. 

Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket szálas virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2007. május 21-ére, 

ORBÁN MÓZES 
halálának 10. évfordulóján. 

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik, 
a fájdalmat csak az élők érzik. 

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

Mert akinek társát, édesapját fedi a sírhalom, 
csak az tudja, mi az igazi fájdalom. 

Felesége, gyermekei és szerettei – Székelyudvarhel y

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 19-ére, 

MIKLÓS MÓZES 
halálának 2. évfordulóján. 

Gyászoló hozzátartozói – Homoródszentpál, Magyarország

Fájdalommal emlékezünk 2007. május 22-ére, 

SZABÓ LAJOS (LACI)
halálának 10. évfordulóján. 

Őrködj e drága sír felett, Istenem, 
hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! 

Fáj, hogy nem vagy köztünk többé, 
de szívünkben élni fogsz örökké. 

Bánatos felesége, két fia, menye és unokája, Klaudia – Székelyudvarhely

Hálás szívvel, tisztelettel gondolunk drága jó apánkra, 
aki mindig jó volt hozzánk. Sok-sok ezer köszönet és hála. 

Fájó szívvel emlékezünk 1987. május 21-ére, édesapánk, 

id. BALÁZS GÁBOR 
halálának 30. évfordulóján. 

Emlékezik rá felesége, három gyermeke 
és azok családjai – Árvátfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 20-ára,

PÁLL ELEK 
halálának 2. évfordulóján. 

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.

Nyugodj békében! 

Szerettei – Székelyudvarhely

Múlnak az évek, és mi nem láthatunk többé titeket. 
Titokban sokszor sírunk még értetek. 
Ha nem is vagytok már közöttünk többet, 
akkor is részei vagytok életünknek. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. május 15-ére, 

SEBESTYÉN ESZTER, 
szül. BIRÓ ESZTER 
halálának 6., valamint 2007. december 19-ére, 

SEBESTYÉN OTTÓ 
halálának 10. évfordulóján. 

Szeretteik – Zeteváralja

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 19-ére, 

ifj. DÁVID CSABA (CSABESZ) 
halálának 2. évfordulóján. 

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. 

Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye, 
drága emléked itt marad fájó szívünkben örökre. 

Szerető családja – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 19-ére, 

SZABÓ DÉNES
halálának 2. évfordulóján. 

Múlnak az évek, és mi nem láthatunk többé téged. 
Titokban sokszor sírunk még érted. 

Ha nem is vagy már közöttünk többet, 
akkor is része vagy életünknek. 

Felesége, Aranka, fia, Zoltán, lánya, Erzsébet családjával – Kénos

Fájó szívvel emlékezünk 2007. május 20-ára, 

id. SEBESTYÉN-BENCZE LÁSZLÓ  
halálának 10. évfordulóján. 

Felejthetetlen lénye, irántunk érzett mérhetetlen önfeláldozó szeretete 
a legszentebb emlékünk marad mindörökre,

 melyet soha el nem felejtünk. 

Feleséged, gyermekeid és az unokák – Székelyudvarhely

Szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk a drága jó gyermek, 
testvér, unoka, rokon, jó barát, 

BÁLINT LÁSZLÓ LEVENTE (BABA) 
temetésének 6. hetében. 

Már hat hete, hogy eltemettünk téged, 
mégis itt vagy velünk, az idő bárhogy halad. 

Szívünk nem feled, gyászunk nem lankad, 
nyugodj békében, drága jó gyermekem, 
testvérem, unokám, a nehéz föld alatt! 

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom! 

Fájdalmas az út, mely sírodhoz vezet, 
a Jóisten őrködjön pihenésed felett! 

Nyugodj békében! 

Fájó szívű édesanyád, testvéred családjával és a rokonok 
– Telekfalva, Patakfalva, Székelyszentkirály




