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CSÍKSZÉK

Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Bennünk örökké élsz, egy életen át,
és hisszük, hogy fentről vigyázol ránk.
Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 26-ára,

ANDRÁS ZSUZSANNA
halálának 3. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei

282677

ELHALÁLOZÁS

CSÍKSZÉK

Betegségben is türelmes voltál,
fájdalmadban is csak hallgattál.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál te meg, csak álmodni mentél.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 26-ára,
drága halottunkra,

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség,
édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs,
rokon és jó szomszéd,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

BIRÓ LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély
gyászunkban együttéreztek.
A gyászoló család – Csíkszereda
282681

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

halálának 3. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

szül. Székely Teréz

Gyászoló szerettei

282651

szerető szíve életének 71., házasságának 52. évében, rövid szenvedés
után, 2019. augusztus 24-én, reggel 8 órakor megszűnt
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2019. augusztus
26-án, hétfőn 14 órakor helyezzük örök nyugalomra
a csíkcsomortáni ravatalozóból a helyi temetőbe.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.
A gyászoló család

ELHALÁLOZÁS

CSÍKSZÉK

SZABÓ IMRE

GÁL ANTALNÉ

MAROSSZÉK

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

BIRÓ ANTAL
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, osztoztak
mély fájdalmunkban, és segítő kezet nyújtottak.
A gyászoló család – Csíkmadaras

Én Istenem, az idő hogy szalad!
Ma még vagyunk, holnap már nem leszek.
Fájó szívvel emlékezünk 2014. augusztus 26-ára,

BAKÓ LAJOS
halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
282662

Szerető családja

FOTÓRIPORTERT
keres

BARTHA ZOLTÁN

az I.I.R.U.C. volt műszerésze
életének 66. évében visszatért Teremtőjéhez.
Hamvait 2019. augusztus 29-én , csütörtökön 11 órakkor helyezzük
örök nyugalomra, református szertartás szerint, a marosvásárhelyi
református temetőben. Emlékét szeretettel őrizzük.
A gyászoló család
282684
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Kimondanám, de nem lehet, néma az út, kihalt a táj.
Beszélnék, de nem tudok, fúj a szél és poros a szám.
Elmondanám, ha engednéd, hogy néma az út és kihalt a táj.
Kiáltanám, ha kérdenéd, hogy minden üres és fáj.
(Polacsek Erika)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

UDVARHELYSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk

ID. SIMON ZAKARIÁS
halálának 19. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
282693

Fájó szívvel emlékezünk 2015. augusztus 26-ára,

IFJ. BENEDEK IMRE
halálának 4. évfordulóján.
Egy pillanat, és mindennek vége,
szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
szeretteid szívében örök gyász és fájdalom.
Csak az élet az, ami hamar elszalad,
de kedves szép emléked örökre megmarad.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre,
szeretünk téged most és mindörökre.
Szerettei – Székelyudvarhely, Magyarország

a Székelyhon napilap!

Minden mulandó ezen a világon,
mint harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.

Szerettei – Csíkjenőfalva

Ami a napi teendők részét képezi:
• a Székelyhon napilap kiadásához, valamint a Székelyhon.ro hírportálhoz
szükséges képanyag, fotó elkészítése és feldolgozása
• különböző rendezvényeken, sporteseményeken való részvétel
• cikkekhez, rovatokhoz kapcsolódó képanyagok, illusztrációk elkészítése
• fotók feldolgozása, rendszerezése, közlésre átadása, illetve archiválása
Szeretnénk, ha munkatársunk rendelkezne az alábbiakkal:
• hasonló szakterületen szerzett tapasztalat vagy szakirányú végzettség
• megfigyelőkészség, kapcsolatteremtő képesség
• Adobe csomag kiváló ismerete
• román, magyar nyelvtudás
• munkavégzéshez szükséges felszerelés
• B-kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye: Székelyudvarhely és környéke
Amennyiben magadra ismertél, küldd el önéletrajzodat szakmai
portfólióddal együtt a hr@szekelyhon.ro e-mail-címre.
Beküldési határidő: 2019. augusztus 28.
Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük!

Ha érzi magában a lendületet;
Ha szeretné saját magának beosztani az idejét;

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK!

282452
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Legyen Ön a hírvivőnk!

CSÍKSZÉK

Mert nincs napkelte kettő ugyanaz,
Mert minden csönd más, – minden könny, – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána...
(Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk
2019. július 8-ára,

ÖZV. BAKÓ LÁSZLÓNÉ
szül. Márton Margit

halálának 6.hetén. A megemlékező szentmise augusztus 27-én lesz
18 órakor a csíkpálfalvi katolikus templomban, valamint augusztus
29-én Csíkszeredában a Millenniumi-templomban 19 órakor.
Emlékedet szívünkben örökre megőrizzük.
Nyugodjál békében!
Gyászoló rokonai, hozzátartozói

282685

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs és meggyőzőkészség

Cserébe biztosítunk:
• motiváló bérezési rendszert
• szabad időbeosztást
• munkavégzéshez szükséges eszközöket

Munkavégzés helyszínei:
• Udvarhelyszék:
- Fenyéd, Máréfalva, Oroszhegy, Lövéte,
Homoródszentmárton (0726–720250)
- Malomfalva, Bögöz, Kisgalambfalva,

Nagygalambfalva, Siménfalva, Kobátfalva,
Etéd, Kányád, Derzs, Parajd (0726–720257)
• Csíkszék:
- Csíkszereda (0266–371100)
- Csíkszentdomokos, Gyimesek, Csíkdelne,
Csíkpálfalva, Csíkcsomortán (0726–720275)
- Csíkbánkfalva (0726–720274)
• Gyergyószék:
- Gyergyóremete, Gyergyószárhegy,
Gyergyótekerőpatak, Kilyénfalva,
Gyergyócsomafalva (0726–720271)

Bővebb információkért érdeklődjön a fent megadott telefonszámokon.

