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Megemlékezés

Megemlékezés

A Cabsat Kft. 
 VILLAMOSMÉRNÖKÖT 

alkalmaz.
Érdeklődni naponta a cég 

székhelyén, a N. Bălcescu ú. 3. 
szám alatt lehet. Telefon: 

0266-218202, 0744-694746.

A Cabsat Kft. 
 VILLANYSZERELŐT

alkalmaz.
Érdeklődni naponta a cég 

székhelyén, a N. Bălcescu ú. 3. 
szám alatt lehet. Telefon: 

0266-218202, 0744-694746.

Fontos neked, hogy 8 órás 
munkaprogrammal dolgozz? 

Fontos, hogy a hétvégéid 
szabadok legyenek? Irodai 

munkakör az álmod?
Hosszú távon biztos munkahelyre 

vágysz?
Akkor TE vagy az új kollégánk!

A zeteváraljai CETATE PRODUCTION Kft.   
ELADÁSI ASSZISZTENSI munkakörbe 

munkatársat keres.
Elvárások: 

• pontos, megbízható munkavégzés
• számítógépes ismeretek
• román-, illetve német- vagy 
angolnyelv-ismeret
• értékesítés terén szerzett tapasztalat

Érdeklődni munkanapokon 8–16 óra 
között a 0752-243584-es telefonszámon 

lehet, illetve önéletrajz küldhető a 
csa@cetateproduction.ro 

e-mail-címre.

A zeteváraljai S.C. CETATE 
PRODUCTION Kft. varroda, 

részlegének bővítése céljából 
munkatársakat alkalmaz:

VARRÓNŐ (2 személy)
KISEGÍTŐ SZEMÉLY (férfi)

Elvárások: 
• pontos munkavégzés, 
rugalmasság

Előnyt jelent: 
• varrás terén szerzett tapasztalat 
• zetelaki vagy zeteváraljai lakhely 
(nem kizáró ok)

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.

Munkatársat 

és lakkozó 
munkakörbe.

BETHLEN GÁBOR utca 87.

0744-691926

Szomorúan emlékezünk 2009. január 12-ére, 

OZSVÁTH ERZSÉBET, szül. SZILÁGYI ERZSÉBET
halálának 9., valamint 

OZSVÁTH DÉNES
halálának 18. évfordulóján. 

Akik ismerték, gondoljanak rájuk kegyelettel! 
Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott! 

Emléküket szívünkben őrizzük. 

Szeretteik – Bethlenfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2015. január 14-ére,

HORVÁTH DÉNES
halálának 3. évfordulóján.

Veled eltemettük legszebb éveinket,
nélküled az élet szürke hétköznap lett.

Emlékből élünk, hisz ott még velünk vagy,
mit ér a jövő, ha a sors ily mostoha.

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szeretett emléked.

Felesége, Magdolna, gyerekei, Levente és Éva, unokája, András

Mindent tud a világ, de sose tanul,
csak a jók mennek el váratlanul.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2010. január 13-ára, 

JAKAB KLAUDIA
(Klau)

halálának 8. évfordulóján.
Veled eltemettük legszebb éveinket,

nélküled az élet szürke hétköznap lett.
Emlékekből élünk, hisz ott még velünk vagy,

mit ér már a jövő, ha a sors ily mostoha. 

Édesapja, testvére, nagymamája és keresztszülei

Fájó szívvel emlékezünk 2016. január 12-ére,

id. SIMÓ GYÖRGY
halálának 2. évfordulóján.

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél.

Munka, őszinteség és küzdelem volt életed,
legyen áldott, csendes pihenésed!

Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg, Atyánk,
s mi köszönjük, hogy ő volt a mi Édesapánk!

Felesége, gyermekei és családjaik

Fájó szívvel emlékezünk 2012. január 13-ára,

PÁL DÉNES
halálának 6. évfordulóján.

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

Bánatos családja

Fájó szívvel emlékezünk 1985. január 13-ára,

id. CZÁRI ÁRPÁD
halálának 33. évfordulóján.

Mind elmennek az emberek, de csak az hal meg, akit elfelejtenek. 

Özv. felesége, öt gyermeke és azok családjai – Székelydálya

Fájó szívvel emlékezünk 2008. január 14-ére,

BOLDIZSÁR JÓZSEF
halálának 10. évfordulóján.

Az idő múlása nem enyhíti szívünk fájdalmát,
nem marad más, csak az emlék és a néma gyász.

Két kezed munkáját mindenütt látjuk,
áldott szép emléked, amíg élünk, szívünkbe zárjuk. 

Szerető családja – Oroszhegy
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a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o

Terjesztési hálózatunkban 
a szállítás INGYENES!

0744-755579-es telefonszámon.

205
lej

Érdekes történelmi áttekintés
a világ híres csatáiról:

A kötetek
külön is
megvásárolhatóak.

Nagy csaták
1–10 kötet

a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o
Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

160
lej

Megrendelhető a 0744-755579-es telefonszámon.




