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V

SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!
 LA CAPĂTUL
DRUMULUI S.R.L.
str. PRIMĂRIEI, nr. 62

 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES special frigorific;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.

GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii,
ajutor CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

S

decese

V „Când

Dumnezeu a hotărât,
Te-a dus în
cerul Lui cel sfânt,
Odihnă veşnică să-ţi dea
În Împărăţia Sa”.
RODICA PLUGAR,
PETRICA POP.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu lacrimi în ochi şi cu
sufletul plin de durere ne despărţim de soţul, tatăl şi bunicul
nostru
GHEORGHE INDRIEŞ,
în vârstă de 77 ani, care după
o lungă şi grea suferinţă a plecat la cele veşnice. Slujba de
înmormântare va avea loc duminică, 18 noiembrie 2018, începând cu ora 13.00, la capela
din satul Homorg, comuna Mădăras. Preabunul Dumnezeu
să-i aşeze sufletul în Împărăţia
Lui! Soţia Florica, fiicele Iuliana, Daniela, Adriana şi Florina,
împreună cu ginerii Nicu, Marinel, Vilica, Stelian şi nepoţii
Mihaela, Alexandra, Mădălina, Andrei, Marian şi Georgiana. (6736)

V

În aceste momente de
grea încercare, întreaga noastră
compasiune şi un gând de mângâiere se îndreaptă spre colega
noastră, Conf. univ. dr. Scorțe
Carmen, acum când se desparte
de tatăl ei drag. Sincere condoleanţe întregii familii! Consiliul Facultății de Științe Economice. (6742)

V

Împărtășim durerea
fără margini a colegei noastre
Conf. univ. dr. Carmen Scorțe,
în aceste momente triste, când
se desparte de tatăl drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Personalul didactic auxiliar al
Facultății de Științe Economice. (6743)

(558)

V Suntem alături şi împăr-

tăşim durerea colegei noastre,
Carmen Scorţe, în aceste momente grele pricinuite de pierderea tatălui său drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate! Colegii din Departamentul de Finanţe Contabilitate al Facultăţii de Ştiinţe Economice. (6741)

V Cu durere în suflet anunţ

moartea fratelui meu,
IOSIF SILAGHI,
(zis Circelu Durdurelului),
născut în Betfia. Odihneşte-te
în pace! Fratele Ghiţă cu familia. (6715)

V

Un suflet bun şi-a luat
zborul! Ploi de lacrimi udă sufletul fostei noastre colege şi
prietene, Săbăduş Maria, la
pierderea soţului drag şi fostului nostru administrator,
ADORIAN SĂBĂDUŞ.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă sufletului său şi mângâiere familiei! Personalul TESA
nedidactic de la Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea.
(6713)

V Un suflet bun s-a ridicat

la cer, o inimă bună a încetat să
mai bată. Cu lacrimi în ochi şi
sufletul îndurerat mă despart
pentru totdeauna de cea care a
fost soţia mea
IOLANDA JURCA,
de 78 ani. Înmormântarea are
loc azi, ora 13.00, din Capela
Steinberger, Oradea. Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Împărăţia Sa! Soţul îndurerat, Augustin.

V Cu tristeţe şi durere în

suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragii noastre mame
şi bunici,
IOLANDA JURCA,
de 78 ani. Pentru totdeauna
vom păstra amintirea chipului
tău blând în inimile noastre. În
veci nemângâiaţi, Carmen-fiică
şi Alex-nepot.

Suntem alături de unchiul Gusti şi de verişoara Carmen, la decesul mătuşii
IOLANDA JURCA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Pallag Mariana şi
Iacabuţi Maria.

V

Sincere condoleanţe naşului nostru. Suntem alături de
tine şi Carmen, în aceste momente triste, la despărţirea de
naşa noastră,
IULIANA JURCĂ.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Giurcă. (6739)

V Suntem alături de fa-

milia Jurca, acum când se despart de cea care le-a fost soţie,
mamă şi bunică
IOLANDA JURCA.
Sincere condoleanţe! Fam.
Anca. (6714)

V

Suntem alături de prietenii noştri, Dorina şi Sever
Hadadea, la dureroasa despărţire de fratele şi cumnatul lor
drag,
prof. EMIL CIORDAŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Fam. Hanga Eleonora
şi Aurel Tudor. (6724)

V

Suntem alături de prietena noastră, Dorina Hadade, în aceste clipe îndurerate la
despărţirea de mult iubitul frate
EMIL CIORDAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Covaci. (6725)

V

Regretăm profund trecerea în nefiinţă a celei care a
fost
MARIA BOLDOR.
Sincere condoleanţe familiei!
Colectivul secţiei Dermato-Venerologie. (6728)

V

Suntem alături de fratele nostru Dumitru Alb şi fiicele
Laura şi Cristina, în aceste momente de suferinţă pricinuite de
pierderea soţiei şi mamei dragi
FLOARE ALB.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa! Sora
Lucica, cu familia, sora Dorina
cu familia. (6729)

V

Cu adâncă tristeţe îmi
iau rămas bun de la
tanti RODICA,
a cărei bunătate nu am să o
uit niciodată. Dumnezeu să o
odihnească în pace, iar familiei, un gând de mângâiere! Ioana. (6738)

V

Neputincioşi în faţa destinului, plecăm frunţile şi sărutăm mâinile celei care a fost iubita noastră mamă şi soacră
SILVIA-ZOE
(MONA) TAMBA
în vârstă de 75 ani, bună creştină, model de iubire, dăruire
şi sacrificiu pentru noi toţi. Te
păstrăm veşnic în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească! Înmormântarea va avea loc
vineri, 16 noiembrie 2018, ora
14.00, din Capela Haşaş. Fiul
Adrian şi nora Gabriela.

V Dragă

MONA,
oamenii trăiesc la nesfârşit când cineva se gândeşte la
ei. Tu vei trăi veşnic în inima
mea, căci fiecare zi e luminată de amintirea vie a clipelor
frumoase petrecute împreună. Pentru Gabi şi Adi Goldiş
să aveţi înţelepciune şi putere
să treceţi peste aceste momente triste. Sincere condoleanţe.
Bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică şi pace sufletului ei bun. Adio, draga mea
prietenă! Doina Elena Staicu.
(6731)

V Un gând de alinare şi

sincere condoleanţe familiei
Gabi şi Adi Goldiş, la despărţirea de buna lor MAMĂ,
ZOE-SILVIA TAMBA.
Îi sunt alături cu o rugăciune şi un gând pios. Să ai somnul lin şi îngerii aproape. Ileana Contiş. (6732)

V

Cu ochii în lacrimi şi
durere în suflete, ne luăm rămas bun de la verişoara noastră
SILVIA-ZOE TAMBA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Mărioara şi Radu cu
familiile. (6735)

V Suntem alături de prie-

tenii noştri, Adi şi Gabi Goldiş,
la pierderea mamei dragi
SILVIA MONA TAMBA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa! Gabi
şi Marcel. (6733)

V Sunt alături de voi, dra-

gii mei Adi şi Gabi, la marea
durere pricinuită de moartea
mamei şi soacrei dragi. Dumnezeu să o odihnească în pace!
Dorina Goldiş. (6717)

V

Sunt alături de nepotul
meu, Adi Goldiş şi soţia Gabi,
în acest moment special şi deosebit de trist când cea mai bună
şi dragă fiinţă, mama, se duce
dintre noi
MONA TAMBA.
Vă doresc multă tărie pentru a putea rezista şi trece peste
acest eveniment. Sincere condoleanţe întregii familii. Odihnă veşnică. Verişoara Doina
Bogdan. (6734)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre, plecând prea devreme de lângă
noi. Tristă va rămâne ziua de 14
noiembrie 2018, când ai plecat
de lângă noi dragă mamă,
PETRICA POP,
în vârstă de 69 ani. Înmormântarea va avea loc vineri,
ora 13.00, de la Capela Haşaş.
Te vom iubi mereu! Nu te vor
uita niciodată fiicele Corina şi
Diana şi soţul Vasile. Dormi în
pace!

V „Sunt mamele

lumânărele sfinte
Ce ştiu să nască luminiţe vii,
Pe care mai apoi să le alinte
Şi să le pună nume de copii”.
Draga noastră, Coco, lumânarea sfântă a mamei tale va
arde veşnic, prin tine şi Diana,
cu aceeaşi semeţie cu care măicuţa voastră,
PETRICA POP,
şi-a trăit viaţa. Spre alinare,
cu gând, suflet şi faptă alături
de voi: Antoniu, Tudor şi Dana
Sopota.

V

Mângâiere şi alinare
Corinei Pop, surorii şi tatălui
acesteia, acum când se despart
de buna lor mamă şi soţie,
PETRICA POP.
Sincere condoleanţe din partea Mariei Sopota şi a lui Florin Sopota.

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm încetarea din
viaţă a scumpului nostru soţ şi
tată,
IOAN NEGRUŢ.
Înmormântarea va avea loc
vineri, 16 noiembrie, ora 12.00,
din Capela Haşaş. Rodica şi Laura. (6745)

V

Cu nemărginită durere
în suflete ne luăm rămas bun de
la fratele, cumnatul şi unchiul
nostru,
NELU NEGRUŢ.
Odihnă veşnică! Aron, Marioara, Bogdan şi Răzvan. (6744)

