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Elhalálozás

Megemlékezés

Megemlékezés

A székelyudvarhelyi
Confex Jakab Kft.

TAKARÍTÓNŐT alkalmaz
termelési reszlegére.

Nyugdíjasok jelentkezését is 

elfogadjuk.

Személyesen jelentkezni naponta 
10–15 óra között a cég Vár utca 5. 

szám alatti székhelyén, érdeklődni a 
0266-213622-es

telefonszámon lehet.

A Kft. 
zetelaki munkapontjára 
férfi-női munkatársakat 

alkalmaz

ELADÓI
munkakörbe, akár szezonra is! 
Fényképes önéletrajzzal személyesen 

jelentkezzen üzletünkben, a 
részletekről a 0372-741414-es 

telefonszámon érdeklődhet!
Nálunk minden PERFEKT!

A Gondűző étterem

KONYHAI
SZEMÉLYZETET, 
SZOBALÁNYT,
PINCÉRT és
reggeliztető PINCÉRT
(délelőtti műszak) 
alkalmaz.

Érdeklődni személyesen a cég 
székhelyén, a Szentimre utca 18. 

szám alatt, vagy a 0744-549781-es 
telefonszámon lehet. 

A zeteváraljai
CETATE PRODUCTION Kft.

bővítés céljából

SZABÁSZT alkalmaz.

Elvárások: pontos munkavégzés, 
rugalmasság.
Előnyt jelent: zetelaki vagy 
zeteváraljai lakhely (nem kizáró ok);
Szabászat terén szerzett tapasztalat.
Érdeklődni hétköznapokon 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.

A Millennium
étterem és panzió 

PINCÉRT
alkalmaz.

Érdeklődni
a 0742-099747-es
telefonszámon lehet 

hétköznap
10–18 óra között.

A székelyudvarhelyi

Petőfi Panzió alkalmaz 

RECEPCIÓST, SZAKÁCSOT

és SZAKÁCSKISEGÍTŐT.

A szakácsnak szükség esetén lakást 
is biztosítunk.

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

telefonszámon lehet, önéletrajzot 
a hr.oneletrajz.cv@gmail.com 

e-mail-címre várunk.

Nagyon hiányzol! Hiába hordjuk sírodra a virágot, 
eltemettük veled az egész világot. 
Köszönjük, hogy lelked a lelkünkbe írtad, 
nincs felettünk hatalma a sírnak. 
Örök az arcod, nem száll el szavad, 
minden mosolyod a lelkünkben marad.

„Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendelkezett. 
Küzdöttem, de már nem lehet, szeretteim, Isten veletek!”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó gyermek, unoka, rokon, szomszéd, barát és jó ismerős,

PÁLL RÓBERT
életének 30. évében, 2017. augusztus 8-án tragikus körülmények között elhunyt.

Drága halottunkat 2017. augusztus 11-én du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra,
a református egyház szertartása szerint

a belvárosi református 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 2012. augusztus 13-ára, 

ANDRÁS ISTVÁN
halálának 5. évfordulóján.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még... 

Felesége, rokonai, ismerősei, szomszédai, barátai

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2007. augusztus 13-ára,

BINDEA JÁNOSNÉ, szül. DÁNIEL KATALIN
halálának 10. évfordulóján.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 2000. augusztus 12-ére,

DEÁK ELEK
halálának 17. évfordulóján.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Bánatos családja – Székelyudvarhely

Egy szál virág, egy gyertyaláng, egy fénykép, melyről mosolyogsz ránk. 
Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, rád emlékezünk. 

Fájdalommal emlékezünk 2009. augusztus 13-ára,

CZERJÁK IBOLYA
halálának 8. évfordulóján.

Édesanyja és testvérei – Székelyudvarhely

Szomorúan emlékezünk 1997. augusztus 12-ére, 

DÉNES DOMOKOS
halálának 20. évfordulóján. 

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökre ott marad.” (Reményik Sándor)

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Felesége, leánya, unokái, dédunokája – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 11-ére,

GIDÓ MÁRTA
halálának 1. évfordulóján.

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
 sírba szállt veled szívünk boldogsága. 

Nélküled az élet üres és sivár, hiába díszíti sírodat virág, 
könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük, 

fájó szívvel csak rád emlékezünk. 

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 12-ére, 

özv. LŐRINCZ SÁNDORNÉ, szül. SZÁSZ LENKE 
halálának 1. évfordulóján. 

Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 

Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
 annyira féltettünk, de legyőzött a halál. 

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk 2007. augusztus 11-ére, 

LÁSZLÓ MARGIT, szül. SZABÓ MARGIT 
halálának 10. évfordulóján.

Keresünk, de nem vagy már sehol, mégis itt vagy mindig valahol. 
Talán egy napsugárban, talán a holdfényben. Vagy csillag lettél fenn 

az égen. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 2011. augusztus 13-ára, 

özv. LÁSZLÓ DOMOKOSNÉ, szül. DIMÉNY ESZTER
halálának 6. 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. 

Szerettei

A Matplast Kft. szakmunkásokat alkalmaz azonnali kezdéssel, 
a következő munkakörökre:

• matricalakatost – kiemelt fizetési kategória
• helyzetfúróst (koordonáta)

• CNC-maróst – kiemelt fizetési kategória
• CNC-esztergályost

• szerszámcsiszolót (polírozó) – nőket is várunk
• köszörűst, tengelyek köszörülésére BETANÍTÁSSAL

(pályakezdő fiatalokat is várunk)
• tömb- és huzalszikrára gépkezelőt BETANÍTÁSSAL

(pályakezdő fiatalokat is várunk)
Amit ajánlunk:
– fizetés megegyezés szerint;
– túlóralehetőség és a rendkívüli teljesítmény díjazása;
– minden ledolgozott munkanapra ételjegy;
– ajándékjegyek – ünnepek alkalmából;
– bérletmegtérítés – 100%;
– kétévente ingyenes szem- és tüdővizsgálat – szemüvegtérítéssel 400 lejig;
– évente ingyenes általános egészségügyi vizsgálat;
– munkaruha heti mosással.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el önéletrajzát az 
office@matplast.ro e-mail-címre, vagy érdeklődjön a 0266-216360-as 

telefonszámon, illetve cégünk székhelyén, a Nicolae Bălcescu utca 79/B szám alatt 
(a Matrica gyár udvarán).




