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

V

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

„Ţineţi-vă de crucea
Domnului şi nu-i daţi drumul.
Când pe conştiinţă nu e nimic nemărturisit şi nedezlegat,
atunci totul a fost deja iertat.”
AURICA VID,
FLOARE BRADEA,
ERZSEBET PUSZTAI,
MIKLOS CSOKMAI,
ANDRAS SZABO.
Sincere condoleanţe familiilor
îndoliate! Ildiko Mavrodoglu,
Servicii Funerare Non-Stop „La
Capătul Drumului” S.R.L.

V

Cu sufletele zdrobite
şi cu o durere nemărginită în
inimi ne luăm rămas bun de la
iubita noastră soră, cumnată şi
mătuşă
ALEXANDRINA SANDA,
a cărui suflet bun s-a înălţat
la ceruri. O rugăciune, flori şi
gânduri curate sunt tot ce îi mai
putem oferi. Gânduri de alinare
şi mângâiere pentru voi, dragii
noştri Sandu şi Alicia. Dumnezeu să te odihnească în pace!
Gabriela şi Viorel Pop, Andreas şi Denisa Pop, Thomas Pop.
(711)

V Cu sufletele zdrobite de

durere suntem alături de tuşica
noastră, Silvia Bodea, de voi,
Sandu şi Alicia Horga, în nemărginita durere pricinuită de
trecerea la cele veşnice a verişoarei,
SANDA HORGA.
Bunul Dumnezeu să vă dea
alinare şi mângâiere. Dumnezeu s-o odihnească în pace,
de-a dreapta Lui! Verişorii Viorica şi Cornel Murg cu familia. (709)

V

Sunt alături de tine sora
mea, Silvia Bodea şi de voi,
Sandu şi Alicia Horga, în aceste momente de profundă tristeţe, pricinuite de trecerea la cele
veşnice a celei care a fost fiică,
soţie şi mamă,
SANDA HORGA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Văduva Trifa Viorica. (710)

(558)

V Cu profund şi nemărginit regret scriu aceste rânduri

încărcate de durerea pricinuită de pierderea surorii mele de
suflet,
ALEXANDRINA HORGA.
E greu să înţeleg de ce a trebuit să fii luată dintre noi atât
de fulminant. Am să te iubesc
mereu şi te voi păstra în suflet
pentru eternitate, aşa cum erai:
optimistă, energică şi plină de
viaţă. Cu tristeţe infinită sunt
alături de Sandu şi Alicia. Nu
te voi uita niciodată,
SANDY belle!
Ioana Roman.

V

Transmitem condoleanţe familiei colegului nostru
Alexandru Horga, greu încercată de dureroasa şi prematura
pierdere a soţie sale,
ALEXANDRINA
SANDA HORGA.
Dumnezeu să-i rânduiască odihnă veşnică de-a Dreapta Sa! Conducerea şi colectivul
S.C. OTL S.A.

V Colectivul Secţiei 2, din
cadrul S.C. OTL S.A. împărtă-

şeşte durerea colegului Alexandru Horga, acum când o conduce pe ultimul drum pe cea care
i-a fost soţie,
ALEXANDRINA
SANDA HORGA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace în Împărăţia Sa!

V

Un gând de alinare pentru voi, tanti Silvia, Sandu, Alisia şi prietenii noştri Gabi şi
Viorel Pop, la dureroasa despărţire de cea care a fost fiică,
soţie, mamă şi soră,
SANDA HORGA,
trecută la cele veşnice. Amintirea ei va rămâne veşnic vie în
inimile noastre. Dumnezeu să
te ierte şi să-ţi dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Fam. preot Blaga Ştefan şi Florica. (723)

V

Cu durere în suflet ne
luăm rămas bun de la bunica
noastră,
ILEANA POPOVICI.
Dumnezeu să o odihnească
întru pacea Sa! Nepoţii Ioana şi
Călin Coita. (729)

Cu profundă durere
anunţăm trecerea în veşnicie a
scumpei mame şi bunici
ILEANA POPOVICI,
de 84 ani, din Hotar. Înmormântarea se va săvârşi la Capela Ortodoxă din Cimitirul Hotar, sâmbătă, 8 iunie, ora 12.00.
Scumpă mamă, te vom iubi mereu! Fiul pr. Dumitru Popovici
cu familia.

V În amintirea momente-

lor petrecute împreună, aducem un ultim omagiu celei care
a fost,
DOINA BUDADINDELEGAN.
Condoleanţe întregii familii!
Maia şi Lia Vuşcan. (712)

V Trist început de vară

pentru noi fiindcă ne luăm rămas bun de la neprețuita noastră prietenă,
DOINA BUDADINDELEGAN.
Vă suntem alături dragii
noștri, Valer, Denisa și Valeruț.
Dumnezeu să-i înalțe sufletul
în Împărăția Sa! Domnica, Sergiu și Claudia Ignat.

V

Cu inimile cernite de
durere ne despărţim de scumpa
şi iubita noastră mamă şi soacră
CATIŢA BERDEA,
în vârstă de 88 ani. Înmormântarea are loc azi, 6 iunie,
ora 13.00, în localitatea Hidişelu de Sus. Dumnezeu să-ţi
odihnească sufletul bun şi drept
în Împărăţia Sa, să te aşeze alături de îngeri şi să te odihnească în pace. Fiul Ioan cu soţia
Floare. (720)

V O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet mare s-a
ridicat la cer, lăsând în urmă
un gol imens. Dumnezeu să te
odihnească în pace, bunică şi
străbunică dragă,
CATIŢA BERDEA.
Nepoata Ioana cu soţul Călin
şi strănepoţii Rareş şi Daria,
nepoata Monica, nepotul Dorin
cu soţia Ramona şi strănepoţii
Anamaria şi Matei. (719)

V

În aceste clipe de grea
încercare suntem alături de colegul nostru, Crișan Avram, la
marea durere pricinuită de plecarea în veşnicie a iubitei sale
mame,
MARIA CRIȘAN.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Sincere condoleanțe!
Conducerea și colectivul grupului de firme S.C. EUROAM
INDUSTRIES S.R.L.

V Cu inimile cernite de

durere ne despărţim fulgerător
de draga noastră prietenă,
MĂRIOARA LAZĂR.
Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul tău bun în Împărăţia Sa, iar familiei tale să-i dea
puterea de a depăşi aceste momente grele. Dorina Gligor cu
fiica Maria. (721)

comemorări

V

Un ultim omagiu celei
care a fost prietena noastră,
MĂRIOARA LAZĂR.
Sincere condoleanţe familiei.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Corbu. (722)

V Vă mulțumim tuturor

celor care ne-ați fost alături în
momentele de grea încercare pricinuite de trecerea la cele
veșnice a iubitului nostru soț,
tată și socru,
RADU CONŢIU.
Cu mult drag, familia îndoliată. (725)

V

Suntem alături de prietenii noştri Alin şi Simona Silaghi, la marea durere pricinuită de despărţirea de draga lor
mamă,
EVA BODEA.
Să-i fie somnul lin! Fam. dr.
Titi şi Marcela Prada. (726)

V Ne reculegem cu ace-

eaşi durere la împlinirea a 5
ani de la despărţirea de dragul
nostru soţ, tată, socru, bunic şi
străbunic,
MIRCEA MOŢ.
Ne plecăm frunţile în faţa
mormântului trist şi rece, mulţumindu-ţi pentru tot ce ai făcut pentru noi. Bunătatea şi
dragostea cu care ne-ai înconjurat vor rămâne veşnic în sufletele noastre. Să-ţi fie somnul
lin şi memoria binecuvântată!
Familia îndurerată. (678)

V Un pios oamgiu memo-

nii noştri Simona şi Adrian Bodea, acum când se despart de
iubita lor mamă,
EVA BODEA,
o vecină cu suflet mare şi
bun. Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Eneas cu Dana şi Traian cu Mădălina Popescu. (727)

riei dragului nostru soţ şi tată,
dr. MIRON
JULIU TĂUTU,
la 5 ani de la dureroasa despărţire. Tuturor celor care l-au
cunoscut, sincera mea recunoştinţă, pentru o clipă de aducere
aminte. Parastasul de pomenire se va oficia în 7 iunie, la ora
18.00, la Catedrala „Sf. Nicolae”. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia. (716)

V Împărtăşim durerea co-

V Azi, la 12 ani de la tre-

V Suntem alături de veci-

legei noastre Anca Holonec,
la despărţirea de soacra sa şi
transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Serviciul
Reintegrare Socială din Penitenciarul Oradea. (730)

V Cu multă tristețe și du-

rere în suflete ne despărțim de
colega noastră dragă
ALEXANDRINASANDA HORGA,
care mult prea devreme a părăsit această lume. Transmitem
pe această cale condoleanțe familiei îndoliate. Colegii din cadrul Serviciului Rutier Bihor.
(2296)

cerea în lumea fără dor a scumpei noastre mamă, bunică şi
străbunică,
FLOARE VICAŞ,
alăturându-i-se soţului ei
drag,
FLORIAN VICAŞ,
de la al cărui deces se împlinesc 36 ani, rugăm pe bunul Dumnezeu să-i ierte şi să-i
odihnească împreună cu drepţii în Împărăţia Sa. Pentru tot
ce aţi făcut pentru noi, binecuvântăm memoria şi vă păstrăm
o candelă vie în gândul şi sufletul nostru. Fiicele Lenuţa, Maria, Florica şi Vetuţa cu familiile lor. (724)

