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LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.

V

SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!
str. Primăriei nr. 62,

nică, străbunică,

dicat la cer. Deplângem cu ne-

cu grija şi dragostea ei. Înmormântarea are loc azi, 11 februa-

S

decese

rie, ora 15.00, din Capela Ha-

V

şaş. Te vom păstra mereu în
Cu adâncă durere în

inimile noastre! Familia.

suflete anunţăm decesul scumpului nostru soţ, tată, bunic şi

V

„A fi familiari cu gro-

pa înseamnă prudenţă”. (C.H.

frate,
TEODOR CIUHANDU,

O inimă mare a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ri-

care ne-a înconjurat mereu

(2285)

V

ţim de iubita noastră mamă, buELEONORA NOVICOV,

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

www.lacapatuldrumului.ro

Cu tristeţe ne despăr-

V

Suntem alături de voi,

mărginită durere stingerea din
viaţă a prietenului nostru,
ing. NICU MOŞ,
(fost director la Mercur S.A.).
Dumnezeu

să-l

odihnească

în pace. Sincere condoleanţe!
Fam. Cornel şi Lenuţa Hentea.
(8307)

V

Ai ştiut, cum nimeni altul, să le
Cu foarte mare durere

dragii noştri Guiaş Mia, Mire-

în suflete, ne despărţim de iubi-

de 71 ani. Dumnezeu să-i dea

la şi Stelian Pinţa, cu familia,

tul nostru soţ, tată şi bunic,

odihnă veşnică! Soţia Silvia,

acum când cu sufletul plin de

DANIEL BINDER,

fiica Olga şi ginerele Gheorghe,

în vârstă de 78 de ani. Te-

ELEONORA NOVICOV,

durere o conduceţi pe ultimul

fiul Vasile şi nora Florina, ne-

drum pe mama, bunica şi stră-

ISTVAN MOLNAR,

poţii Adrian, Daniel, Mădălina

ELISABETA

şi Vasilică, sora Eva şi cumna-

bunica dragă,

Spurgeon)
PIROSKA SINKA,
DANIEL BINDER,

ECATERINA BOROŞ,

în

tul Viorel. (8997)

Dumnezeu s-o odihnească

IOAN MUT,
FLORIAN
PETRU COSTRUŢ,

în pace. Sincere condoleanţe!

V

Viorica Iştoc, Adela şi Marius
Cu toată compasiu-

IOAN LIVIU NICA,

nea suntem alături de tine, Ali-

MAGDA NEMETHY,

na dragă, şi de întreaga familie,

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

ELEONORA NOVICOV.

la dureroasa şi prematura despărţire de cel care v-a fost soţ
şi tată,
COSTEL HULEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Fam. Neag Petru, Doina şi Anca. (8304)

Carţiş, cu familia.

V

O luptă a fost şi n-a fost

lină, viaţa-ntreagă pentru tine!

vârstă

(BOJNEACU),

V

porţi şi să le-nfrunţi ca, de fiecare dată, reazem tare să ne fii!
FLORIAN
PETRU COSTRUŢ
pregnant rosti-vom, cu o la-

am iubit mult şi te-am pierdut,

crimă pe buze, atunci când ve-

dar vei fi întotdeauna în ini-

ni-vom lângă crucea ce-ţi va sta

mile noastre. Dumnezeu să te

la căpătâi, simbol tare pentru

odihnească în pace şi linişte!

noi, tu în inimi să rămâi! Fami-

Înmormântarea are loc azi, 11

lia îndurerată anunţă trecerea

februarie, ora 11.00, din Cape-

la cele veşnice a unicului nos-

la Steinberger, Oradea. Familia

tru soţ, tată şi bunic,

îndurerată.

V

FLORIAN
PETRU COSTRUŢ,

Suntem alături de co-

medic veterinar, înmormân-

Un gând de alinare şi

legul nostru, Adrian Oegar, în

tarea urmând a avea loc în

mângâiere pentru cuscra noas-

aceste momente grele pricinui-

data de 12 februarie, ora 14.00,

tră, Mia Guiaş, Mirela şi Steli-

te de trecerea în nefiinţă a tată-

din Capela Haşaş. Soţia Floa-

an Pinţa, cu familia, la marea

lui său. Sincere condoleanţe fa-

rea, Carmen, Cristian şi Geor-

durere pricinuită de pierderea

miliei îndoliate! Colegii de la

mamei, bunicii şi străbunicii,

Panalpina Oradea. (8300)

ge, Cosmin, Mariana şi Iustina.
(2080)

ELEONORA NOVICOV.

V

O inimă bună a încetat

V

Dumnezeu să-i dea odihnă
Suntem alături de voi,

veşnică! Familia Maria şi Ioan

V

Suntem alături de

doamna Margit şi de Csabi, în

să bată, un suflet bun s-a înăl-

Alina şi Deni, în aceste mo-

ţat la cer. Cu lacrimi în ochi şi

mente grele pricinuite de trece-

aceste momente grele, când se

rea în nefiinţă a iubitului vostru

despart de soţul şi tatăl drag,

cu durere în suflete ne despărţim de verişorul nostru
GABRIEL BLAGA.
Dumnezeu să te aşeze la
dreapta Sa. Familia Filimon Liviu. (8296)

V

A plecat spre ceruri un

soţ şi tată,
COSTEL HULEA.

Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fiica Emilia, ginere-

Cosmin, acum când îl conduceţi spre cele veşnice pe bunul
vostru soţ, tată şi bunic,

veşnică! Horia, Monica şi Tu-

marea durere pricinuită de de-

în Împărăţia Sa, iar familiei în-

Dumnezeu să-i aşeze sufle-

dor Neag. (8305)

cesul dragii voastre mame, bu-

doliate îi transmitem întreaga

tul în rândul celor drepţi! Fam.

nici şi străbunici,

noastră compasiune şi puterea

Gheorghe Tirpea, soţia Silvia şi

ELEONORA NOVICOV.

de a trece peste această mare

copiii Raluca şi Dave, Veronica

Dumnezeu să o odihnească

durere sufletească. Fam. col.

V

Împărtășim dure-

rea dragelor noastre, Alina şi
le pricinuite de trecerea la cele

EMIL ILEA.

ANDREI ORMOŞ.

pentru voi, Floarea, Carmen şi

dr. FLORIAN COSTRUŢ.

nu se poate descrie în cuvinte.

tru

Suntem alături de voi,

Un gând de alinare

Dumnezeu să-l odihnească

Denisa, în aceste clipe gre-

crul, bunicul şi străbunicul nos-

V

cel care a fost

V

Mia, Mirela, Stelian şi copiii, la

Dumnezeu să-i dea odihnă

OM adevărat. Durerea noastră
Îl vom iubi veşnic pe tatăl, so-

Domocoş.

veșnice al iubitului lor soţ şi
tată,
CONSTANTIN HULEA.
Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanţe

familiei

îndoliate!

în pace! Familiile: Iacobescu şi

(r.) Stanomir Constantin. (8303)

Lucsan. (8309)

V

V

Un ultim şi pios oma-

giu pentru cel care a fost naşul
meu drag,
ing. NICOLAE MOŞ.

Cu inimile îndurerate,

suntem alături de sora geamănă
şi cumnata noastră, acum când
îl conduce la cele veşnice pe cel
care i-a fost soţ,
dr. FLORIAN COSTRUŢ.

şi Sebi. (2082)

V

Suntem alături de fa-

milia Costruţ, în marea durere pricinuită de trecerea la cele
veşnice a celui mai iubit soţ,
tată şi bunic,
FLORIAN COSTRUŢ.

Doamnele educatoare, părinţii

Dumnezeu să-l odihnească în

Rugăm ca bunul Dumnezeu

Dumnezeu să-l odihnească

le Nelu, nepoţii Oana şi Emil şi

şi copiii grupei mijlocii A, Gră-

pace. Sincere condoleanţe fa-

să-l odihnească în pace! Fam.

în pace! Familia Gale Maria.

strănepotul Eric. (8291)

diniţa nr. 46, Oradea. (8301)

miliei! Dr. Crina Sandu. (8308)

Tirpe Florian şi Doina. (2081)

(8306)

