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

Un ultim omagiu cus-

crului şi prietenului meu drag,
trecut mult prea devreme la

str. Primăriei nr. 62,

cele veşnice,

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

www.lacapatuldrumului.ro

V

maior (r) IOAN CRISTEA.
(2285)

A fost ofiţer al Armatei Române, pe care a slujit-o cu dăru-

S

decese

V

„ Îngerii voştri păzi-

tori să vă acopere cu aripile lor”

ire şi abnegaţie. Dumnezeu să-l
odihnească. Ghiţă Sturz. (9283)

V

În aceste momente

de grea încercare, un gând de

IOAN CRISTEA,

mângâiere şi compasiune se în-

LIDIA BECSI,

dreaptă către verişoara noastră

FRANCISC KRECHT,

Mariana şi nepotul Alin cu so-

ERZSEBET SOMOGYI,

ţia, acum când se despart de iu-

ILEANA

bitul lor soţ, tată şi socru,

ELISABETA SABĂU,

IOAN CRISTEA.

MARIA PATACHI,

Vă dorim să găsiţi puterea

EMILIA BALCU,

acceptării şi mai apoi liniştea.

IOAN MATEI,

Odihnească-se în pace. Fam.

MARIA LESAK,
PETRU VINCZE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

Ciuciu Ioan. (9273)

V

În aceste momen-

te deosebit de triste şi de grele, vă suntem alături dragii noştri, Mariana, Alin şi Cătălina,

V

acum când iubitul vostru soţ şi
Este prea grea durerea

care îmi apasă sufletul în aceste
clipe când mă despart de scumpul meu soţ,
maior (r) IOAN CRISTEA,
în vârstă de 60 de ani, după o
scurtă suferinţă, inima lui a încetat să mai bată. Te voi păstra
veşnic în inima mea, amintindu-mi cu drag de anii petrecuţi
împreună, la bine şi la greu. În-

tată,
IOAN CRISTEA,
a plecat pe drumul fără întoarcere. Fie ca amintirile care
v-au rămas în suflete să vă
mângâie, iar bunul Dumnezeu
să vă dea putere să treceţi peste
această grea încercare. Dumne-

capela Sântandrei. Soţia îndurerată. (9281)

Împărăţia Sa Cerească! Vivi şi
Nelu Mărcuş cu familia. (9279)

V

Gânduri de mângâie-

re şi alinare pentru voi, dragii
noştri, Mariana, Alin şi Cătăli-

V

na, în aceste momente cumplite
Dragul meu tată,

IOAN CRISTEA,

acum când ai plecat de lângă noi, un imens gol a apărut
în sufletul meu şi aşa va rămâ-

Suntem alături de Mariana şi Alin, la marea pierdere prin decesul soţului şi tatălui drag,
maior (r) IOAN CRISTEA.
Sincere condoleanţe. Familia colonel (r) Sehleanu Costache. (9284)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer. Cu tristeţe şi durere
în suflete ne despărţim de colegul şi prietenul nostru,
IOAN CRISTEA,
pe care moartea l-a smuls
fulgerător dintre noi, după o
scurtă şi grea suferinţă. Transmitem sincere condoleanţe familiei greu încercate şi îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Preşedintele şi Consiliul de Administraţie
al Societăţii Agricole Sînt-Pal
Sîntandrei. (9286)

V

Cu nemărginită durere
şi tristeţe în suflete ne luăm rămas bun de la cel care a fost colegul nostru,
IOAN CRISTEA.
Împărtăşim durerea familiei
îndoliate şi ne exprimăm profunda noastră compasiune, în
aceste momente de tristeţe şi
suferinţă. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Conducerea şi
colegii de la Societatea Agricolă Sînt-Pal Sîntandrei. (9287)

V

Trecerea în eternitate a
iubitului fin,
IOAN CRISTEA,
ne-a întristat profund. Să
aibă somnul lin. Naşii, familia
dr. Pogăcean Ioan. (9289)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragei noastre,
ILEANA ELISABETA
SABĂU,
în vârstă de 80 ani. Înmormântarea are loc azi, 29 martie
2019, ora 12.00, din Capela Steinberger. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia Krausz.

de suferinţă, când vă despărţiţi
prea curând de cel care v-a fost
soţ, tată şi socru,
NELU CRISTEA,
un om minunat, cu un suflet

ne mereu. Îmi voi aminti mereu

mare şi bun. Consternaţi de du-

cu drag de clipele, orele, anii

rere şi cu lacrimi în ochi, ne ru-

petrecuţi împreună în fami-

găm ca Dumnezeu să-l aşeze

lie. Dumnezeu să te odihneas-

de-a dreapta Sa, iar pe voi să

că şi să te primească în Împă-

vă mângâie. Îl vom păstra me-

răţia Sa. Cu veşnică amintire,

reu în inimile noastre. Fam. Po-

fiul tău Alin cu soţia Cătălina.

liac Ovidiu, Mimi şi Andreea.

(9282)

(9280)

V

Suntem alături de familia Varodi Nelu, Florica şi
Mădălina, la durerea pricinuită
de moartea tatălui, socrului şi
bunicului drag. Colectivul Curţii de Apel Oradea. (9299)

Se împlineşte 1 an de

când ne-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru soţ, tată
şi bunic,
NICOLAE CIORDAŞ,
în amintirea şi inima noastră.

V

Un ultim rămas bun
celei care a fost scumpă soţie,
mamă şi bunică,
EMILIA BALCU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa. Ticuleţ, copiii şi nepotul.

V

Suntem alãturi de Florin, Georgeta şi Gia Ianc şi
regretãm trecerea în nefiinţă a
celei care le-a fost mamă, soacră şi bunică,
FLOARE IANC.
Sincere condoleanţe! Anda,
Lavi, Ioana, Patri şi Ema.

Dumnezeu să te odihnească în
pace, de-a dreapta Sa în ceruri.
Parastasul de pomenire va avea
loc duminică, 31 martie 2019, la
Biserica Ortodoxă din Tărian.
Soţia, copiii şi nepoţii. (9298)

V

Trecerea celor 3 ani de

când ne-a părăsit cea mai bună
și iubitoare soţie, mamă, soacră
şi bunică,
ANA GALIŞ,
nu poate şterge durerea şi tristeţea din sufletele noastre. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăția Sa cea Ce-

comemorări

rească. Parastasul de pomenire
va avea loc sâmbătă, 30 martie
2019, ora 9.00, la Biserica Ortodoxă „Buna Vestire”, Piaţa Rahovei, nr. 2, din Oradea. Mul-

V

Suntem alături de vecina noastră Vincze Ana cu familia, în aceste momente triste
când se despart de soţul, tatăl şi
bunicul drag,
PETRU VINCZE.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace, iar celor rămaşi să le dea mângâiere sufletească şi putere să poată depăşi această grea încercare. Fam.
Ciucur Gheorghe, Mara Ioan şi
Morar Lucreţia. (9292)

V

însă vei rămâne veşnic viu

zeu să-i dea odihnă veşnică în

mormântarea va avea loc sâmbătă, 30 martie, ora 13.00, de la

V

ţumim tuturor celor care îi vor
dărui o clipă de aducere aminte. Soţul Petru, fiica Delia, fiul
Nelu, nora Mărioara şi nepotul Radu cu soția Alexandra, în
veci nemângâiați. (9246)

V

Cu tristeţe şi multă durere în suflete comemorăm 40
de zile de la trecerea la cele
veşnice a iubitului nostru soţ,
tată şi bunic,
IOSIF-CONSTANTIN
PETRICA.
Slujba de pomenire are loc
sâmbătă, 30 martie, ora 9.30, la
Biserica Sf. Ap. Mihai şi Gavril (Velenţa).
Să te iubim a fost uşor,
Să te uităm este imposibil.
Familia. (9291)

V

Durere

şi

tristeţe,

amintiri dragi şi un dor mare
este tot ce mi-a rămas de când
în urmă cu 3 ani, a plecat la cele
veşnice scumpul meu soţ,
GHEORGHE CATRINA.
Îţi voi păstra vie amintirea
chipului tău drag. Parastasul de
pomenire va avea loc în data de
30 martie, ora 9.00, la Biserica
Albastră Rogerius. Soţia Lenuţa. (9257)

