
A szeretetben nincs felejtés. Ezért megrendítő, ha elveszíted 
azt, akit szerettél: a halál olyasmit kér tőled, 
ami lehetetlen – hogy felejtsd el, akivel egy vagy. 
Soha senki sem tudta ezt megtenni.
Müller Péter 

Fájó szívvel emlékezünk, 8 éve távozott 
közülünk a drága jó férj, édesapa és testvér, 

KONCZ ELEK. 

Korai halála fájó sebet hagyott szívünkben. Akik ismerték 
és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei – Csíkszereda
275696

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
szomszéd és jó ismerős,

özv. BORBÉLY ANNA 
szül. Fodor 

szerető szíve életének 90., özvegységének 2. évében 
2018. október 10-én megszűnt dobogni. Temetése 
2018. október 12-én 13 órától lesz a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család
275713

Hiába borul rád a temető csendje, 
szívünkben élni fogsz mindörökre. 
A halál nem jelent feledést és véget, 
amíg élnek azok, akik szerettek téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 11-ére, 

KRISTÓ ERZSÉBET 
szül. Bőjte 

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

Szerettei – a Kristó család
275659

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökké megmarad. 

Fájó szívvel emlékezünk 

GÁL FERENCZ 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. október 12-én, pénteken este 17.30 órakor lesz 
a Szent-Ágoston templomban. 

A gyászoló család
275695

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökké megmarad. 
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
Adj örök nyugalmat lelkének a mennyben. 

Fájó szívvel emlékezünk 1998. október 10-ére, a szerető férj, 
édesapa, nagyapa, dédapa, 

JÁNOSI LAJOS 

halálának 20. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! 

Szerettei – Csíkszentsimon, Csíkszereda, Újtusnád
275701

Egy égő csillag száll keletre, útja ezüstös lángban ég; 
távolba tűnt... szikrázó útja már nincs sehol, már újra kék. 
Ha lelkünkben lehull egy csillag, nyomában égő seb fakad, 
de vér-rubintból fényes útja örökre fáj a fény alatt. 
(Wass Albert) 

Fájó szívvel emlékezünk 2013. október 11-ére, 

SZABÓ ERVIN 
(Picur) 

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. október 12-én 18 órakor lesz a csíkdánfalvi 
templomban. Emléked, amíg élek, szívembe zárom! 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Édesanyja – Csíkdánfalva
275613

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

Fájó szívvel emlékezünk 

MOLNÁR ERNŐ 

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2018. október 13-án, reggel 8 órakor lesz a csíkszentléleki 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentlélek
275665

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunkat, 

BEGE ANTALT 

utolsó útjára kísérték, sírjára a kegyelet virágait helyezték, és 
fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
275726
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A Csíkszeredai HARVÍZ R.T. értesíti  Tisztelt fogyasztóit, 

hogy  f.év  október 1 – 15 között esedékes féléves vízóraolvasás

(magánházaknál) a következő ütemterv szerint fog történni:

Október 1.: Bánya, Széked utcák

Október 2.:  Kas, Fésülő, Barátok kertje utcák, Hétvezér lakótelep (Előd, Tas, Huba, Ond, Kond, Töhötöm, Álmos 

vezér utcák), Kós Károly, Hunyadi János utca (Kalász negyed és Szék út közötti rész)

Október 3.: Szék II, Szentkirály, Apor Péter, Sarkadi Elek, Székely Mózes,  Kalász, Barancs, Gaál Mózes, Nefelejcs, 

Ferencesek, Fodorkert, Barátság utcák, 

Október 4.: Kájoni János, Kissomlyó, Agyagfalva, Csobotfalva, Nyírfa, Malom, Köves utcák

Október 11.: Somlyó utca

Október 12.: Szék és Lovarda utcák 

Október 13.: Zsögödfürdő, Fenyés, Csihányos

Azok a fogyasztók, akiknél valamilyen okból kifolyólag  a fogyasztásmérőt nem sikerült a megadott napon leolvasni, október 

15-ig bejelenthetik  az óraállásokat naponta 7,30 – 15,30; pénteken 7,30 – 13,30 óra között, a 0758-770039 (akár SMS-ben is 

név, lakcím feltüntetésével),  a 0266-313636, 17-es belső telefonszámokon, vagy elküldhetik az office@harviz.ro  címre. 

Felkérjük  a Tisztelt Fogyasztókat, tegyék lehetővé a fogyasztásmérők leolvasását, ellenkező esetben fennáll a lehetősége a le 

nem számlázott és elfogyasztott vízmennyiségek tetemes megnövekedésének. A fogyasztásmérők időszakos ellenőrzésének – 

leolvasásásának lehetővé tétele a Fogyasztó kötelessége, emellett ilyenformán elkerülhetők a magas számlaértékek 

kifizetésével járó kellemetlenségek. Ugyanakkor figyelmükbe ajánljuk, hogy a 241/2006 –os Törvény 39-cikkelye alapján 5000 

lejtől 10000 lejig terjedő pénzbírsággal büntethető az a fogyasztó, aki megtagadja, illetve nem teszi lehetővé a szolgáltató 

képviselőjének a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést leolvasás, ellenőrzés vagy karbantartás céljából.

Értesítjük az érintetteket, hogy a következő napra kért gyászjelentőket 16.00 óráig fogadjuk.




