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LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

Cu profundă tristeţe şi

durere în suflete ne luăm rămas
bun de la dragul nostru

str. Primăriei nr. 62,

AUREL BOLBA.

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

V

Dumnezeu să-i odihnească
(2285)

V

„Domnul Isus a transformat moartea dintr-o cavernă
înspăimântătoare, într-o punte
ce duce la glorie”. (C.H. Spurgeon)
TUNDE LUPO,
CAROL HAVANEŢI,
JANOS FILEP,
REGHINA ANDRONIC,
KALMAN ERDEI,
COSTICĂ JURCA,
ROZALIA RAPERT,
JANOS NAGY,
MAGDALENAMARTA ROSUS,
VASILE AMARIE,
VASILE LAZĂR,
GEZA FACSAR,
DORIN DAMIAN,
ERZSEBET BIRI,
VERONICA FOIUŢIU.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

sufletul bun şi omenos în Împărăţia Sa! Familia Rus Nicolae,
Elena şi Dan. (7977)

V

Suntem alături de cole-

ga noastră Felicia, la trecerea la
cele veşnice a fratelui drag,
AUREL.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familia Haivas Adriana.

V

Suntem alături de cole-

Bunul Dumnezeu a hotărât să ia la El, sufletul celui
care a fost,
AUREL BOLBA,
mult prea devreme. Pentru
mine ai fost şi vei rămâne,
AUREL
al meu, drag şi scump! E mult
prea dureros să exprim ce simt.
Mi se pare prea mult, dar cine
sunt eu, să judec voia Domnului? Singura consolare pe care
o am, e că probabil, aşa e mai
bine pentru tine,
AUREL…
Îţi mulţumesc dragul meu,
pentru tot ce mi-ai dăruit în
mult prea scurta ta trecere prin
viaţa noastră. Ai fost mult prea
bun pentru noi. În sufletul meu
e pustiu acum. Plecarea ta a
lăsat un gol imens, o tristeţe
cumplită şi multe întrebări fără
răspuns. Mi-ai lăsat doar amintirile nepreţuite şi o dragoste
care îmi sfâşie sufletul… Bunul
Dumnezeu să te odihnească între aleşii Săi şi să te aşeze de-a
dreapta Sa! Vei rămâne veşnic
în sufletul şi amintirea mea. Te
voi iubi neîncetat! A ta, Alina.
(7976)

V

Regretăm profund trecerea în nefiinţă a scumpei
noastre mătuşi,
MARIA MARIAN.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace, iar pe voi dragii noştri, Ghiţă şi Melania cu familia
să vă mângâie în pace Tatăl Ceresc. Familia Şandro Traian şi
Silvia, Adrian din SUA. (7979)

cele veşnice a fratelui drag,
AUREL BOLBA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Complexul Hotelului Termal din Băile Felix.

V

Suntem alături de co-

despărţire suferită de pierderea
fratelui drag,
AUREL BOLBA.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Complexul Hotelului
Internaţional din Băile Felix.

V

orel, pricinuită de decesul tatălui drag. Sincere condoleanţe! Conducerea şi colectivul de
salariaţi ai Liceului Tehnologic
Special nr. 1 ORADEA. (7976)

V

V

Suntem alături de naşa
noastră, Lenuţa Pantea, în aceste momente grele când sora ei
s-a stins din viaţă. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Finii
Stoica Mircea, Luminiţa şi Sergiu cu prietena Vitalia. (7984)

Sincere condoleanţe

transmitem familiei Boţiu, la
durerea pricinuită de moartea
celui care le-a fost soţ, tată, socru, bunic,
IOAN BOŢIU.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în ceata drepţilor, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Fam. pr. Balota Dragomir. (7983)

Suntem alături de prie-

tenele noastre, Anca şi Florica,
la durerea pricinuită de decesul
bunicii şi soacrei dragi,
IULIANA-OLGA NAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Moţ Teodora, Dani
şi Raul. (7986)

V

delor,

vecinilor,

prietenilor,

cunoștințelor, colegilor, care au
fost lângă noi cu fapte, cu vorbe bune, sau gânduri bune, la
despărțirea pentru totdeauna
de dragul nostru soț, tată, bunic
bun și iubitor,
ANDREI BRAD.
Nu te vom uita niciodată! Bucă în pace! Familia îndurerată.
(2006)

V

V

Cu lacrimi în ochi şi
adâncă durere în suflet anunţ
trecerea în veşnicie a soţului
meu drag,
RUDOLF ZETYIK,
la 78 de ani. Înmormântarea are loc azi, 28 ianuarie, ora
13.00, la Cimitirul Rulikowski,
din Capela Orăşenească. Dumnezeu să te odihnească în pace.
Soţia Zetyik Elena. (7990)

Ne despărţim cu multă durere în suflete de cel care
ne-a fost tată, socru şi bunic,
RUDOLF ZETYIK.
Odihneşte-te în pace suflet
bun! Fiica Alice, ginerele Iulian, nepoţii Alex şi Andreea.
(7991)

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet bun
s-a ridicat la cer. Cu lacrimi în
ochi şi cu durere în suflete ne
despărţim de bunica şi soacra
noastră,
IULIANA-OLGA NAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Nepoata Anca şi nora
Florica Nan. (7985)

V

Un gând de alinare as.
şef Chirurgie Generală şi Oncologică, Diana Cîmpan, acum
când îşi ia rămas bun de la tatăl
său drag. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică în Împărăţia Sa.
Transmitem sincere condoleanţe şi compasiune familiei îndurerate. Colectivul Secţiei ATI,
Spitalul Clinic Municipal Oradea. (7995)

V

Un suflet blând, plin de

dragoste şi bunătate s-a ridicat
la cer, departe de noi dar mai
în urmă durere şi dragoste, soţul, tatăl, socrul şi bunicul nos-

Suntem alături de colega noastră, Diana Cîmpan, la
durerea pricinuită de trecerea în
nefiinţă a tatălui său. Fie ca sufletul lui să fie aşezat în loc luminat! Colectivul Secţiei Chirurgie Generală şi Oncologică
transmite sincere condoleanţe
întregii familii. (7999)

tru drag
VIRGIL-OVIDIU IVAN,
de 69 ani. Ne rugăm lui
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în rândul celor drepţi şi să-i hărăzească nemurirea între aleşii Săi. Slujba de înmormântare are loc azi, 28 ianuarie 2019,
ora 15.00, la Capela Orăşenească. Soţia Florica, fiicele Diana

V

V

Suntem alături de Diana Cîmpan, as. şef Chirurgie
Generală şi Oncologică, Spitalul Clinic Municipal Oradea,
în aceste clipe de mare durere, când se desparte de tatăl său
drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe cei îndoliaţi
să-i mângâie. Sincere condoleanţe. Colectivul Secţiei Chirurgie Pediatrică-Spitalul Clinic
Municipal Oradea. (7994)

Mulțumim tuturor ru-

aproape de Dumnezeu, lăsând

Împărtăşim durerea

colegului nostru prof. Boţiu Vi-

V

nul Dumnezeu să te odihneas-

ga noastră Felicia, la trecerea la

lega noastră Felicia, la tragica

V

V

Împărtăşim marea durere a ginerelui Marian Gheorghe cu întreaga lui familie cauzată de trecerea în nefiinţă a
scumpei lor mame şi bunici,
MARIA MARIAN.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică, iar celor rămaşi mângâiere sufletească. Cuscrii Beie Cornel şi Andronica. (7978)

şi Alina, ginerii Cristi şi Florin,
nepoţii Luca şi Elena. (7998)

V

Un gând de alinare şi

mângâiere pentru tanti Florica, Diana, Luca, Cristi, Alina, Elena, Florin, acum când se

V

Un gând de alinare şi
întreaga mea compasiune colegei Diana Cîmpan, în aceste
clipe deosebit de grele pricinuite de pierderea tatălui său. Dr.
Pop Parascovia. (8000)

V

Suntem alături de colega noastră Alina Matica şi familia ei, în aceste momente de
tristeţe când se desparte de tatăl ei
VIRGIL-OVIDIU IVAN.
Sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să-i dea odihna veşnică.
Familia dr. Lazăr Liviu. (8004)

despart de iubitul lor soţ, tată,
socru şi bunic. Familia Ritli.
(8007)

V

Suntem alături de tine

dragă Diana, la dureroasa despărţire de tatăl tău iubit. Fostele colege de pe Secţia Chirurgie
III. (8008)

V

Un gând de mângâiere
pentru colega noastră, psiholog
Alina Matica în aceste momente triste pricinuite de trecerea la
cele veşnice a tatălui drag. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar familiei sincere
condoleanţe. Colectivul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. (8009)

