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

Mereu te voi vedea

prin ferestra amintirilor, dragul
meu soţ,

str. Primăriei nr. 62,

SILVIU CIPLEU.

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

www.lacapatuldrumului.ro

V

Mă despart de tine cu ini(2285)

ma frântă, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să te aşeze

S

decese

V

„Chiar dacă trăiesc în

grupuri, societăţi, mulţimi, oamenii mor unul câte unul”
PAUL FOLDESI,
LASZLO DALLOS,
CORNELIA GRIGORAŞ,

de-a Dreapta Sa! Soţia Florica.
(8132)

V

Cu tristeţe în suflet îmi

iau Rămas Bun de la Dragul
meu Tată,
SILVIU CIPLEU.
Te voi păstra veşnic în inima
mea! Îndurerat, fiul Silviu-Mugurel. (8133)

ION STOIAN,
EDITA SZABO,
VIORICA AVAR,

V

Sentimentele de triste-

VLAICU MOISE,

ţe ne cuprind acum, când plea-

MIRCEA MARC,

că dintre noi unchiul
SILVIU CIPLEU,

DIANA VIVIEN KOVACS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

fratele iubit al mamei noastre. Suntem alături de voi, tuşa
Florica şi Mugur. Dumnezeu
să vă dea putere şi linişte sufletească! Fie-i ţărâna uşoară! Nepoţii Sorin şi Cristian, cu familiile. (8134)

V

Cu durere în suflete ne

V

Împărtăşesc

Marea

despărţim de mama şi bunica

Durere a surorii mele, în aces-

noastră

te grele clipe când îl conduce pe

VIORICA ARVA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Înmormântarea are loc
azi, 4 februarie 2019, ora 14.00,
din Capela Haşaş, Cimitirul
Rulikowski. Fiul Bohuş Adrian şi nepotul Bohuş Andrei.
(8145)

Ultimul Drum pe Dragul ei soţ,
SILVIU CIPLEU.
Fie-i

pomenirea

veşnică!

Ana. (8135)

V

re şi alinare pentru sora mea, în
marea durere pricinuită de pierSILVIU CIPLEU.

O fiinţă dragă nouă a

luat drumul spre cer. Cea care
ne-a fost mamă şi bunică,

Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Sora Maria şi cumnatul Petru. (8136)

ELENA DROBOTĂ,
în vârstă de 87 de ani, a plecat la Domnul. Te vom păstra
veşnic în sufletele noastre! Înmormântarea are loc azi, 4 februarie 2019, la ora 15.00, din
Capela Orăşenească. Fiii Flori-

V

V

Suntem alături de vărul nostru, Gavril Antonescu,
şi familia dânsului, acum când
soţia, mama şi bunica lor,
MARIA ANTONESCU,
din Cetea, femeie iubitoare
de familia sa creştină, harnică, plină de bunătate, ospitalieră, dotată de bunul Dumnezeu
şi cu alte calităţi deosebite (creatoare de costume populare) îi
părăseşte şi se urcă la cer, de
unde suntem siguri că îşi va
supraveghea şi ocroti familia
sa. Condoleanţe întregii familii. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Fam. dr. Mihancea Petru şi Florica şi familia dr. Brisc
Cristina şi Ciprian. (8144)

V

Împărtășim durerea
colegei noastre, Antonescu
Ana, și a familiei ei, în aceste
momente de suferință, când se
despart pentru totdeauna de iubita lor mamă, soacră, bunică și
soție,
MARIA ANTONESCU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Conducerea şi colegii de
la Nord Vest Camioane S.R.L.,
Geobara Service S.R.L. şi Jurmilka s.r.o.

Un gând de mângâie-

derea soţului drag,

V

V

Suntem alături de tuşa
Florica, în aceste Grele momente când se desparte de
Omul care i-a fost alături O
VIAŢĂ, unchiul nostru,
SILVIU CIPLEU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Nepoatele Florina şi
Daciana, împreună cu familiile. (8138)

Nu vom uita niciodată

ospitalitatea unchiului nostru,
SILVIU CIPLEU.
Suntem lângă voi, tuşa şi Mugurel, împătăşind durerea din
sufletul vostru. Nepoţii Lilia-

ca şi Ionel cu nepoata Anca şi

na şi Lica, împreună cu famili-

soţul ei, Dani. (8139)

ile. (8137)

V

Ne despărţim cu multă
durere în suflete de sora şi mătuşa noastră dragă,
ADOLFINA TORJ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Condoleanţe familiei.
Sora Maria cu copiii Călin şi
Sorin cu familiile. (8147)

V

Comitetul Asociaţiei
de Proprietari Nufărul 78 este
alături de cei doi fii ai familiei
Torj, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a mamei lor. Condoleanţe! Dumnezeu s-o odihnească în pace!

V

Un gând de mângâiere şi alinare pentru Pişti, Reli şi
Bianca, acum când se despart
pentru totdeauna de tatăl, socrul şi bunicul mult iubit,
ŞTEFAN GALOVICS
(PIŞTO).
Sincere condoleanţe întregii
familii. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa! Fam.
Oros Ioan şi Teodora şi fiica
Alina, cu familia ei. (8141)

V

Un gând de compasiune colegului nostru Gallovits
Ştefan la trecerea la cele veşnice a tatălui drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace, iar familiei greu încercate sincere
condoleanţe. Colectivul AJF
Bihor şi CJA Bihor.

V

La ceas de grea încercare ne alăturăm durerii naşei
noastre, Mariana, şi fiului ei,
Costel, acum când se despart
de tatăl şi bunicul drag,
ALEXANDRU ERDELI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Alexandra, Cristina şi
Cristian Puşcaş. (8142)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a
ridicat la cer, iar eu cu sufletul
sfâşiat de durere anunţ trecerea
la cele veşnice a celui care mi-a
fost soţ,
ION STOIAN.
Înmormântarea are loc azi, 4
februarie 2019, ora 15.00, din
Capela Haşaş. Soţia Maria Stoian.

V

A plecat prea devreme
dintre noi colegul nostru tehnician dentar
IOAN STOIAN,
cel care a luptat împreună
cu alţi colegi pentru drepturile
profesiei noastre. Ai plecat
IONICĂ,
dar îţi mulţumim pentru tot ce
ne-ai dăruit în mult prea scurta ta trecere prin viaţă, nouă ce
am mai rămas. Plecarea ta lasă
un gol în inimile noastre, dar ne
vom hrăni cu amintirile! Drum
lin printre stele
IONICĂ!
Sincere condoleanţe soţiei şi
fiului. Colegii tehnicieni dentari din Oradea. (8143)

V

În prag de primăvară
şi-n zi de mare Praznic Împărătesc şi-a început călătoria spre
veşnicie sufletul bunului nostru vecin,
EMIL VARGA,
om de mare verticalitate morală şi aleasă generozitate. Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace, iar familiei
îndurerate îi transmitem sincera noastră compasiune. Fam. C.
Parasca. (8146)

V

Cu nemărginită durere în suflete, anunţăm trecerea
la cele veşnice a dragii noastre
surori,
DOINIŢA IANCU,
după o scurtă şi grea suferinţă. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fraţii Florica Condoroş şi Sandu Puşcaş cu familiile. (8148)

V

Suntem alături de colegul nostru Popa Ovidiu, la
marea suferinţă pricinuită de
pierderea mamei dragi. Sincere condoleanţe întregii familii.
Colectivul Colegiului Tehnic
„Mihai Viteazul”.

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la mult iubitul nostru tată, socru şi bunic,
ION STOIAN.
Te vom iubi mereu şi nu te
vom uita. Fiul Cosmin, nora
Meda şi nepotul Tudor.

V

Ne luăm rămas bun de
la cel care ne-a fost cuscru,
ION STOIAN.
Suntem alături de voi, cuscra
Mariana, Cosmin, Meda şi Tudor, în aceste clipe grele. Bocşe
Traian şi Floarea.

comemorări

V

Cu sufletele îndurerate,
retrăim clipa când, în urmă cu 3
ani, a plecat spre veşnicie iubita noastră mamă, soacră, bunică şi străbunică,
LUCREŢIA BUNGĂU.
Ne-a rămas amintirea vie a
chipului său blând şi a anilor în
care ne-a crescut, ocrotit şi susţinut cu dragoste şi înţelepciune. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Familia. (8131)

