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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

(558)

V

Regretăm trecerea în nefiinţă fulgerător a naşului nostru,
DANIEL COMŞA.
Transmitem sincere condoleanţe soţiei şi fiicei îndurerate.
Odihnă veşnică! Finii Cristian şi
Renata.

V

Suntem alături de Diana
cu fiica Rebeca Comşa, la despărţirea de dragul lor soţ şi tată,
DANIEL COMŞA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Mătuşa Daniela Lascu cu
familia.

V

„OAMENII nu MOR.
Ei se mută în stele şi în INIMILE celor care îi iubesc. Cu adâncă durere în suflete ne despărţim de soţul şi tatăl nostru iubit
şi drag,
DANIEL COMŞA,
în vârstă de 44 ani, trecut fulgerător şi nedrept de timpuriu la
cele veşnice. Cuvintele sunt prea
puţine pentru a exprima durerea,
lacrimile şi neputinţa noastră.
Pentru noi vei trăi de-a pururi,
rămânând îngerul nostru păzitor din cer, care să ne aline durerea nemărginită. Te vom iubi
şi plânge neîncetat, IUBIREA
VIEȚII NOASTRE, te vom pomeni în rugăciunile noastre mereu. Odihneşte-te în pace, dragul
nostru! Mergi cu bine, spre pace
şi lumină! Veşnic nemângâiate
şi îndurerate, soţia Diana şi fiica Rebeca.

V

Cu profundă durere în
suflete şi lacrimi în ochi ne despărţim de ginerele nostru drag,
DANIEL COMŞA.
Dumnezeu să te odihnească de-a dreapta Sa şi de acolo
de sus să-i veghezi mereu pe cei
dragi. Odihneşte-te în pace, dragul nostru, noi nu te vom uita niciodată, te vom păstra veşnic în
inimile noastre şi ne vom ruga
pentru sufletul tău bun. Familia
socrilor Orbai Lenuţa şi Ioan.

V

Regretăm nespus de mult
dispariția fulgerătoare a lui
DANIEL COMȘA.
Transmitem sincere condo
leanțe soției și fiicei îndurerate. Îl rugam pe bunul Dumnezeu
să-l aşeze de-a dreapta Sa, iar
pe cei îndureraţi să-i întărească
şi să-i ajute să treacă peste acest
moment, pentru a-i păstra o vie
amintire. Sincere condoleanţe!
Viorel și Lucica.

V

Transmitem sincere
condoleanțe și întreaga noastră compasiune colegei noastre,
Lenuța Orbai, la despărțirea de
ginerele drag,
DANIEL COMȘA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar celor rămași să le dea
putere să treacă peste această grea încercare. Colectivul
UJCAR BIHOR. (5741)

V

În aceste momente triste suntem alături de voi, Diana
și Rebeca, la marea durere pricinuită de pierderea, mult prea devreme, a celui ce a fost un soț și
tată iubitor,
DANIEL COMȘA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică, iar pe voi să vă
mângâie cu bunătatea Sa. Colectivul UJCAR BIHOR. (5742)

Ne despărţim fulgerător
de verişorul nostru,
DANIEL COMŞA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace şi să aline durerea familiei!
Verişorul Sergiu cu familia.

V

Gânduri de alinare și
mângâiere doamnei Elena Orbai,
la dureroasa despărțire de
ginerele drag,
DANIEL COMȘA.
plecat prea devreme la cele
veșnice. Părintele Ceresc să-i
așeze sufletul între cei bine
plăcuți Lui, iar asupra celor îndureraţi să reverse balsamul
mângâierii și alinării. Sincere
condoleanțe! Colectivul CAR
PRESĂ ORADEA.

V

În aceste momente triste suntem alături de draga noastră colegă, Diana Comșa și fiica
ei Rebeca, la marea durere pricinuită de pierderea celui care a
fost un soț și tată iubitor,
DANIEL COMȘA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică, iar vouă să vă
dea putere să treceți peste această grea încercare. Președintele și
Consiliul Director al CAR Spitalul Clinic Județean Oradea.
(5743)

V

Transmitem întreaga
noastră compasiune și un gând
de mângâiere doamnei Elena Orbai și familiei, la despărțirea de
ginerele drag,
DANIEL COMȘA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar familiei puterea să treacă peste această grea încercare. Președintele și Consiliul Director al CAR Spitalul Clinic
Județean Oradea. (5744)

V

Suntem alături de voi,
dragă Diana și Rebeca, la marea durere pricinuită de pierderea, mult prea devreme a soțului
și tatălui iubitor,
DANIEL COMȘA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică între aleșii Săi,
iar vouă și întregii familii, putere
și alinare să treceți peste această
grea încercare. Maria Alb cu familia. (5745)

V

Împărtăşim durerea şi
suntem alături de Mariana Costa şi familia ei, la despărţirea de
tatăl drag,
TEODOR CIOBAN.
Sincere condoleanţe! Drum lin
spre stele! Bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Familia Chişe Mihai.

V

Sfâşiate de durere şi cu
sufletele îndurerate ne luăm rămas bun de la dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
TEODOR CIOBAN,
de 67 ani, din Vârciorog.
Amintirea lui va dăinui pentru
totdeauna în inimile noastre. Înmormântarea are loc azi, 29 octombrie, ora 12.00, în localitatea
Vârciorog. Dumnezeu să-i aşeze
sufletul în loc liniştit, fără suferinţă! Veşnic îndurerate, soţia şi
fiicele, cu familiile lor.

V

Cu durere în suflet, ne
despărțim de tatăl nostru
IOAN MOISA.
Am iubit bunătatea ta, am
apreciat etica ta și vom rămâne cu gândul că ai fost mereu
cu zâmbetul pe buze. Nu te vom
uita niciodată. Fiicele Dana și
Luminița cu familiile lor. Drum
lin către stele, tăticul nostru
drag! (5730)

V

Cu profundă durere în
suflete și lacrimi în ochi ne luăm
rămas bun de la nașul nostru
IOAN MOISA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-l ierte și să-l odihnească în
pace. Un gând de alinare și mângâiere nașei Doina, fiicelor lui
dragi, Dana și Luminița cu familiile lor. Familia Roman Șipoș.
(5716)

V

Suntem alături de draga
noastră dirigintă, Dana Kele, cu
gânduri de mângâiere și alinare, în aceste momente grele pricinuite de trecerea în veșnicie
a tatălui său. Când o ființă dragă ne părăsește pentru totdeauna, soarele își pierde căldura
razelor sale, iar noi purtăm doliul întuunericului ce rămâne
în urma ei. Ne rugăm ca bunul
Dumnezeu să aline sufletele celor rămași nemângâiați de tragica despărțire. Dumnezeu să-l
ierte și să-l odihnească în pace.
Colectivul clasei a XII-a C, Colegiul Național ”Onisifor Ghibu”
Oradea. (5729)

V

Cu nemărginită durere
ne luăm rămas bun de la scumpa noastră bunică
ZOE COSMA.
Amintirea iubirii, devotamentul răbdării și blândețea ei va
dăinui mereu în inimile noastre. Nepoatele Renata, Dana și
mama Terka, din Italia.

V

Regretăm nespus trecerea prematură la cele veșnice a
verișoarei noastre
MARIA ZETOCHA.
Un gând de mângâiere pentru soțul Ignat, fiica Ilona și fiii
Ferco Iancu și Ignat. Va rămâne
veșnic în amintirea noastră! Ana
Breb cu fiul Claudiu.

V

Deplângem cu nemărginită durere o inimă mare, care a
încetat să mai bată,
IOAN TOIA,
în vârstă de 76 de ani, din Husasău de Criș, care s-a ridicat la
cer în data de 27 octombrie 2020.
Familia îndurerată și greu încercată își ia rămas bun de la cel
care a fost un soț bun, un tată
minunat, un socru înțelegător
și un bunic iubitor. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Soția
Floricuța, fiii, nurorile și nepoții.
(5712)

V

Cu adâncă durere în suflete anunțăm încetarea din viață
a dragului nostru cumnat și
unchi
IOAN TOIA.
Bunul Dumnezeu să-l primească și să-l odihnească în
Împărăția Lui. Cumnata, văduva
Marc Ana cu familia. (5713)

V

Suntem alături de
Floricuța Toia și copii, acum
când se despart fulgerător de
dragul lor soț și tată,
IOAN TOIA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veșnică în Îm
părăția Cerurilor. Sincere con
doleanțe întregii familii îndoliate. Mihaela și Marius Popoviciu,
Ioan și Violeta Albu. (5723)

V

Regretăm profund trecerea la cele veșnice a celui care a
fost nașul nostru
IOAN TOIA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanțe familiei! Finii Ioan și Floarea Ghib.
(5719)

V

Împărtășim durerea familiei verișoarei noastre, Floricuța
Toie, la despărțirea de soțul drag.
Dumnezeu să-l odihnească! Văduva Silvia Bodea și fiica Gabriela Pop cu familia. (5728)

