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SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

şi bunicul drag,
(2285)

CORNELIU NEGRU.
Fie-i ţărâna uşoară! Fam. Li-

decese

V

„Moartea ni s-a dat ca
uşurare, iar nu ca pedeapsă.”
(Sf. Ambrozie)
ROZALIA CĂVĂŞDAN,
VASILE NAGY,
IONEL FLORIAN
LAZAR,
GHEORGHE VIRGIL
CIORTIN,
JANOS ZOLTAN BENKŐ,
TIBOR KABAI,
FLOARE FILIP,
ERZSÉBET TÓTH,
FLORIAN OROS,
FLORICA BRÂNZAŞ,
GAVRILĂ MORAR.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Sincere condoleanţe
prietenei mele, Lena, la pierderea soţului,
CORNEL.
Dumnezeu să îl odihnească
în pace! Voichiţa B. (312)

V

Cu credinţa că sufletul
lui va fi binecuvântat „În Lumina Celui Nepătruns”, ne despărţim, dar vom rămâne împreună în inimile noastre cu iubitul
nostru frate, unchi şi cumnat,
CORNELIU NEGRU.
Fam. Florescu. (306)

V

pasiune şi sincere condoleanţe
ei, la despărţirea de soţul, tatăl

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

S

Întreaga noastră com-

doamnei Lena Negru şi famili-

str. Primăriei nr. 62,

www.lacapatuldrumului.ro

V

Luni, 30 septembrie 2019

Cu tristeţe în suflete ne
despărţim de dragul nostru nepot şi verişor,
CORNELIU NEGRU.
Amintirea lui va rămâne vie
în inimile noastre. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe soţiei sale,
Lena, fiicelor Anca şi Raluca cu familiile lor. Tuşa Maria
Roşca, Anişoara, Mariana şi
Liviu. (305)

viu şi Emilia Gogoneaţă. (301)

V

Întreaga noastră com-

pasiune şi sincere condoleanţe
doamnei Lena Negru şi familiei, la despărţirea de soţul, tatăl
şi bunicul drag,
CORNELIU NEGRU.

V

Suntem alături de colega noastră, dr. Cornelia Jelic, în
durerea pricinuită de pierderea
ireparabilă a fiului drag,
LUCA.
Dumnzeu să-l odihnească!
Sincere condoleanţe. Mariana
şi Ghiţă Fericean. (313)

V

Cu ochii plini de lacrimi ne luăm rămas bun de la
prietenul nostru,
LUCA JELIC.
Un gând de alinare şi sincere condoleanţe familiei greu
încercate. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Andreas,
Thomas şi Denisa Pop.

V

Împărtășim durerea
doamnei Verebi Viorica și a familiei sale la pierderea soțului
și tatălui drag. Familia prof.
Negruț Crăciun și Negruț Cosmin. (2471)

V

Regretăm plecarea prematură la cele veşnice a bunului nostru prieten şi vecin,
VASILE NAGY
(LOŢI).
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace! Sincere
condoleanţe familiei îndoliate!
Fam. Ica şi Gabi Cotor. (320)

Fie-i ţărâna uşoară! Fam.
Ovidiu şi Florica Popa. (302)

V

Cu profund regret ne

despărţim de bunul nostru vecin şi prieten,
dr. CORNEL NEGRU,
care a plecat spre veşnicie,

V

Transmitem sincere
condoleanţe doamnei doctor Jelic Cornelia, în aceste momente de tristeţe, la trecerea la cele
veşnice a fiului iubit,
LUCA JELIC.
Dumnezeu să-l ocrotească şi
să-l odihnească în pace! Fam.
Popovici Şerban şi Nina. (300)

dar ne-a lăsat amintirile unui
om integru, cu o cultură vastă şi un şarm deosebit. Dumnezeu să-i dea odihna binemeritată şi să-i aşeze sufletul în
Lumina Cerească, iar familiei
îndoliate îi transmitem sincere
condoleanţe şi puterea necesa-

V

Suntem alături de Cornelia Jelic şi Tinu Pop, la dureroasa despărţire de
LUCA.
Dumnezeu să-i rânduiască
odihnă veşnică! Eugen Macocian cu familia.

ră depăşirii acestui moment dureros din viaţa lor. Gigi şi Delia
Şuta. (327)

V

În aceste momente de

adâncă durere, rugăm pe Milostivul Dumnezeu să mângâie sufletul distinsei doamne dr.
Cornelia Jelic, prin pierderea
dragului fiu,
LUCA JELIC.
Preoţii, Consiliul, Comitetul
Parohial şi enoriaşii Parohiei
Oradea Tei. (309)

V

Cu nespusă durere în

suflet transmit condoleanţe familiei Jelic, la trecerea fulgerătoare în nefiinţă a fiului drag,
LUCA.
Îmi vor lipsi teribil spontaneitatea, loialitatea şi dinamismul, calităţi de care, noi, cei
apropiaţi-Gojdiştii-ne-am bucurat din plin. Diriginta, profesor Mioara Ţigan. (311)

V

Sunt alături cu sufletul
de Cornelia Jelic şi Tinu Pop, la
prematura despărţire de
LUCA.
Dumnezeu să-l odihnească!
Dana Chiş.

V

Gândurile noastre de
compasiune se îndreaptă spre
prietena noastră, Jelic Cornelia şi familia, în acest ceas de
grea încercare, când se despart
de fiul drag,
LUCA JELIC.
Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sanda, Monica, Luminiţa, Marcela şi Florentina.
(321)

V

Împărtăşim durerea
bunei noastre credincioase şi
vecine, Cornelia Jelic, la pierderea iubitului ei fiu,
LUCA JELIC.
Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să reverse în inima dumneaei harul mângâierii şi nădejdea iertării. Fam. pr. Dragomir
şi Laura Balota. (340)

V

Cu durere şi profund
regret, ne luăm rămas bun de la
verişoara noastră dragă şi suntem alături de Mariana şi Sandu, cu familiile lor, acum când
o conduc pe ultimul drum pe
iubita lor mamă, soacră, bunică şi străbunică,
ANA ERDELI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Familiile Florian, Florin
şi Dan Chindlea. (322)

V

Un gând de alinare
pentru Sandu şi Mariana, cu familiile lor, acum când se despart de mama, soacra, bunica şi
străbunica lor iubită, cea care a
fost
ANA ERDELI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Chindle Maria cu fiul
Virgil şi familia. (323)

V

Un ultim omagiu în
memoria celei care a fost rudenia noastră apropiată,
ANA ERDELI,
din Sântandrei. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică,
iar celor rămaşi mângâiere sufletească. Mihai, Lucian şi Horea Chindlea, cu familiile. (324)

V

Deplângem trecerea
neaşteptată la cele veşnice a verişoarei noastre,
ANA ERDELI.
Suntem alături de copiii ei,
Sandu şi Mariana cu familiile
lor. Dumnzeu s-o odihnească
în pace! Familiile Ioan şi Ovidiu Piţ. (325)

V

Am sperat până în ultima clipă că Dumnezeu te va
face bine, dar El, te-a luat dintre noi, scumpa mea mamă,
FLOARE FILIP,
pentru a-i fi alături în Împărăţia Lui, unde ajung doar cei
buni. Slujba de înmormântare are loc azi, 30 septembrie,
la ora 12.00, în comuna Batăr.
Fiica Nela cu soţul Nelu Balaj.
(328)

V

Sincere condoleanţe
dragii noştri, Nela şi Nelu Balaj, la decesul mamei dragi,
FLOARE FILIP.
Fam. Pop Ana şi Ioan. (329)

V

Cu sufletul îndurerat îţi
transmitem condoleanţe dragă
Nela, la marea durere pricinuită de moartea mamei tale dragi.
Fam. Adi şi Lia Marin. (330)

V

Împărtăşim durerea
colegei noastre, Balaj Nela, la
decesul mamei dragi,
FLOARE FILIP.
Sincere condoleanţe. Colectivul Primăriei Municipiului
Oradea. (331)

V

Suntem alături de prietenii noştri Nela şi Ionică Balaj, la marea durere pricinuită
de trecerea în nefiinţă a mamei
dragi,
FLOARE FILIP.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Sandu, Adriana, Alex şi
Nicolas. (332)

V

În aceste momente pline de durere suntem alături de
cei care ne sunt prieteni, Nela şi
Ionică Balaj, la despărţirea de
mama dragă,
FLOARE FILIP.
Un sincer gând de alinare,
din partea lui Cristi, Florina şi
Dragoş. (333)

V

Împărtăşim durerea
alături de prietenii noştri, Nela
şi Ionică Balaj, la cel mai dureros moment din viaţă, despărţirea de mama dragă,
FLOARE FILIP.
Drum lin în lumea celor
drepţi şi buni! Odihnă veşnică!
Fam. Meza Constantin şi Maria. (334)

