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

„Albinuța”

noastră

dragă,

GYA
și-a pus altă pereche de aripi
devenind înger. O vom căuta printre razele de soare pentru a-i simți căldura, îi vom
auzi glasul minunat în argintul
clopoțeilor și-i vom recunoaște
sufletul în orice adiere zglobie
de vânt. La lecția zdrobitoarei
despărțiri am învățat că verbul
„a iubi” se conjugă la modul infinit. Vom fi prezenți de-acum,
în catalogul inimilor noastre,
un înger și 33 de „albinuțe”.
Anca, Alex și Tudor, mergem
alături de voi de mână cu lacrima! Să vă fie nădejdea mai tare
decât durerea! Zbor lin spre cerul divin,
GYA!
„Albinuțele”, părinții, tanti
Luci și doamna învățătoare.
(2016)

V

Prin vocea ta

mi-am auzit sufletul,
În inima ta m-am simțit ca
într-o generoasă catedrală,
Prin ochii tăi
am văzut curcubeie,
În brațele tale am trăit
liniștite popasuri!
Prin plecarea ta,
GYA,
s-au topit cuvintele!
Au răsărit lacrimi
pentru cât de puțin a fost,
Pentru ce ar fi putut
să fie și aici nu mai este!
Te-am iubit!
Doamna, părintele și fetele.
(2017)

(558)

V

Vestea morții tale,
GEORGIANA,
a căzut ca un trăsnet pentru noi. De azi, vocea ta minunată va răsuna în corul îngerilor, veselia ta va lumina cerul.
De acum înainte ne vom vedea
doar prin fereastra amintirilor.
În sufletele noastre te vom păstra vie, zburdalnică și fermecătoare. Sincere condoleanțe familiei! Drum lin, în sus, spre
cer! Colegii din clasa a VI-a
C, alături de doamna dirigintă prof. Mioara Țigan, Colegiul Național „Emanuil Gojdu”.
(2014)

V

Cu nespusă tristețe ne
luăm rămas-bun de la
GEORGIANA CORDEA,
copilul frumos, cu glas de înger, care ne-a încântat adesea
cu prezența ei minunată. Drum
lin, în lumină suflet drag, iar
părinților îndurerați alinare în
aceste clipe grele. Fam. Rus
Gheorghe, Claudia și George.

V

Suntem alături de familia Cordea Teodor și Anca,
în aceste momente de grea încercare, pricinuite de dispariția
fulgerătoare a minunatei lor fiice,
GEORGIANA CORDEA,
un suflet cald, cu glas de înger. Drum lin, în lumină! Nu
te vom uita nicicând. Fam.
Magdas.

V

Suntem alături de colega noastră, Vancea Ileana și
familia sa, în aceste momente grele pricinuite de pierderea
mamei sale dragi,
JENICA CORNELIA
MOLNAR.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colectivul Casei Județene
de Pensii Bihor. (2023)

Împărtășim imensa
voastră durere, Dumitru, Lena
și Dana cu familiile, acum când
vă despărțiți de iubita soție,
mamă, soacră și bunică adorată,
JENICA CORNELIA
MOLNAR,
care v-a părăsit atât de fulgerător. Bunul Dumnezeu s-o
așeze în cel mai frumos lăcaș
din Raiul Sfânt, iar pe voi să vă
întărească să puteți trece peste
această nenorocire. Fratele Tiberiu, cumnata Lenuța cu fiii
Marcel și Narcis cu familiile.
(2024)

V

Nu cuvintele ajută, ci
încrederea că singurătatea și
pustiul din suflet rămase la plecarea unei bune colege se pot
alina. Suntem alături de familie și cei apropiați, acum când
flacăra vieții ei s-a stins așa de
brusc. Amintirea ei va fi pentru
noi adâncă și vie. Dumnezeu să
te odihnească de-a dreapta Sa,
dragă
MARIANA-CRINA
COPIL
și să-ți dea odihnă veșnică.
Cornelia și Mircea Gordan.
(2015)

V

Consiliul
de
Administrație al Universității
din Oradea își exprimă regretele sincere în fața dispariției celei care a fost
CRINA COPIL,
un profesionist și un om
desăvârșit. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate de
care suntem alături. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în
liniște și pace! Rector, prof.
univ. dr. habil. Constantin Bungău.

V

Cu inima încărcată de
durere mă despart de cea mai
bună soție,
FLORICA LUCUȘ.
Dumnezeu a chemat-o la El,
într-o lume mai bună și fără
suferință. Odihnească-se în
pace! Înmormântarea are loc
azi, 13 mai 2021, ora 12.00, de
la Capela Municipală. Soțul
Ioan, îndurerat. (2020)

V

Cu profundă tristețe în
suflete ne despărțim de iubita
noastră mamă, soacră și bunică
FLORICA LUCUȘ,
care a pășit în eternitate prea
devreme. Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică! Fiul Dorel cu
familia, din Beiuș. (2018)

V

Cu inimile cernite de
durere ne despărțim de cea mai
iubită mamă, soacră și bunică
FLORICA LUCUȘ,
care a trecut la cele veșnice.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fiica Mariana Curtean cu
familia, din Oradea. (2019)

V

Un gând de mângâiere
pentru verișorii noștri, Mărioara și Traian Mărcuț, la trecerea
la cele veșnice a fiicei lor
ANCA.
Sincere condoleanțe familiei! Aurora Pop și Ghiță Lipai.
(2021)

V

Suntem alături de colega noastră, Țenț Claudia, în
aceste clipe grele când își ia rămas bun de la iubitul său tată.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar colegei noastre să-i dea putere și s-o mângâie în aceste clipe grele. Sincere
condoleanțe și întreaga noastră
compasiune! Colectivul Centrului de Transfuzie Sanguină
Oradea.

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare
s-a ridicat la cer, lăsând în urmă
o nemărginită durere și un gol
imens. Cu inimile îndurerate
anunțăm moartea fulgerătoare a soțului, tatălui și bunicului
nostru drag,
MIHAI ȘANDOR,
de 80 de ani, din Inand. Bunul Dumnezeu să-ți dea odihnă binemeritată. Pentru sufletul
tău bun vei rămâne veșnic în
inimile și rugăciunile noastre.
Înmormântarea are loc azi, 13
mai, ora 13.00, la Capela din localitatea Inand. Soția Elena, fiica Mihaela cu ginerele Liviu și
nepotul David, fiul Nelu cu nepoata Bianca și fiica Emilia cu
ginerele Dorin.

V

Un gând de mângâiere și alinare sufletească pentru
colega noastră, Şandor Lenuţa Emilia, la marea durere pricinuită de trecerea în neființă
a tatălui său drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Colegele din Direcţia Economică și
Birou Audit -Universitatea din
Oradea.

V

Rămâi mereu în inima
mea, suflet drag, suflet minunat, suflet pierdut, suflet trist …
Drum lin spre îngeri,
SEBI meu!
M.

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
cumnata noastră dragă,
CORNELIA MOLNAR.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Sincere condoleanțe
familiei îndoliate. Fam. Torjoc
și Marian. (438)

V

Cu multă durere, mă
alătur familiilor greu încercate
prin pierderea
GEORGIANEI CORDEA.
S-a stins mult prea devreme,
lăsând oameni care o plâng și
care îi vor păstra amintirea vie.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Doina Gyori. (439)

comemorări

V

Încă un an și-a scuturat zilele și sunt de acum patrusprezece de când mama mea,
RODICA HERDEAN,
a plecat spre ceruri, acolo
unde își odihnește sufletul și tatăl meu,
GHEORGHE HERDEAN.
Pe amândoi îi păstrez în inima
mea, cu nesfârșită recunoștință
și dragoste, simțind că veghează asupra mea, din ceruri, asemenea celor mai frumoase stele! Dumnezeu să vă odihnească
în pace! Fiica Anca Herdean.

V

Un suflet bun, o inimă
curată și plină de iubire ne-a
părăsit în urmă cu 40 de zile,
iubitul nostru soț, tată, bunic,
străbunic,
pr. IOAN GUDEA,
lăsându-ne doar amintiri
dragi, lacrimi și durere. Ne
lipsești foarte mult, dar ești
mereu prezent în rugăciunile, gândurile și sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în cel mai frumos loc din
Împărăția Sa! Parastasul de pomenire va avea loc la Biserica
Nașterii Maicii Domnului din
Parcul Tei, Oradea, sâmbătă 15
mai, la ora 09.00. Recunoștință
celor care îi vor dărui o clipă de
aducere aminte. Familia îndurerată. (440)

