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SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

V Sincere condoleanţe fa-

LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.
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 „S-a frânt viaţa noastră

Ca ramura din crâng
Cu inima zdrobită de durere
Rămas-am să te plâng”.
ANA FECHETE,
ERZSEBET PAL,
IREN NAGY,
MARIA GERGELY,
ILONA SORBAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Profund îndureraţi ne
despărţim de cea care a fost iubita noastră soţie, mamă şi soacră,
dr. MIRELA SIMION,
un OM care a trăit doar pentru noi, toţi şi un medic desăvârşit. Înmormântarea va avea
loc vineri, 7 aprilie, ora 13.00,
din Capela Haşaş, Cimitirul
Municipal. Familia dr. Simion
Aurel, Răzvan şi Irina. (2866)

V

(558)

V Cu durere în suflete ne

luăm rămas bun de la cea care
ne-a fost colegă şi prietenă,
MIRELA SIMION.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Colegii din cadrul
Serv. SSM-AQ, SDEE Electrica Oradea. (2871)

V Cu sufletele frânte de

durere ne despărţim de draga
noastră colegă şi prietenă deopotrivă, cea care a fost
dr. MIRELA SIMION,
un OM cu suflet mare, oricând dispusă să sară în ajutorul celui aflat la nevoie, fără
a face vreo diferenţă între oameni. A fost un OM de mare
valoare, o profesionistă desăvârşită care a respectat cu adevărat jurământul lui Hipocrat.
Îi mulţumim lui Dumnezeu că
am avut-o printre noi, iar ei, îi
mulţumim pentru tot ce a făcut
pentru noi. O vom păstra vie în
memoria noastră. Suntem alături de familia îndurerată şi le
transmitem sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Colegii de serviciu de
la Electrica-Serv. AISE Oradea. (2878)

Cu nespusă durere ne
luăm rămas bun de la cea care
a fost pentru noi, cea mai dragă
soră, mătuşă şi prietenă,
dr. MIRELA SIMION,
un OM de un rar devotament.
Dumnezeu să te odihnească
în pace, draga noastră. Ioana,
Mihnea, Alexandru. (2867)

Simion Aurel, la marea durere pricinuită de decesul soţiei.
Sincere condoleanţe. Fam. Moş
Teofil şi Adela. (2886)

V Cu regret ne despăr-

V Suntem alături de fa-

ţim mult prea devreme de buna
noastră colaboratoare,
dr. MIRELA SIMION.
Dumnezeu să-i dea odihna
binemeritată. Sincere condoleanţe familiei. Dr. Corina Şuteu
împreună cu întreg colectivul
Medicris. (2863)

V

Nimic nu ne va umple
golul lăsat de tine în inimile
noastre. Te-am iubit mult şi te
vom iubi mereu, draga noastră,
MIRELA SIMION.
Fie ca lumina veşnică să-ţi
însoţească sufletul bun spre ceruri. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Fam. Vicaşiu.
(2872)

V Suntem alături de dr.

milia domnului dr. Simion, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a dragei
soţii, bunei mame şi mult stimatei şi apreciatei colaboratoare a Policlinicii Artimed. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul ei
bun. Colectivul Policlinicii Artimed. (2885)

V

Sincere condoleanţe familiei dr. Simion Relu şi Răzvan, în aceste clipe grele cauzate de pierderea soţiei şi mamei,
MIRELA.
Verişoara Florica Bara, Mitică şi Roxana. (2883)

miliei dr. Aurel Simion la despărţirea de iubita lor soţie şi
mamă
dr. MIRELA SIMION,
un suflet nobil şi o inimă plină de dragoste, care a plecat
prea devreme dintre noi, lăsând
celor care au cunoscut-o multă durere şi regrete. Dumnezeu
să-i dea odihnă şi să-i vegheze
somnul de veci. Fam. Mircea şi
Mărioara Trâmbiţaş.

V Suntem alături de prof.

Ioana Albu şi familia la despărţirea de scumpa lor soră şi mătuşă,
dr. MIRELA SIMION.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Fam. Mircea şi
Mărioara Trâmbiţaş.

V

Transmitem un gând de
alinare şi compasiune familiei
Fechete Dumitru, la despărţirea de mama dragă
FECHETE ANA
Dumnezeu să o odihnească în pace! Fam. dr. Ana Duminică.

V La ceas de grea încer-

care şi durere sufletească suntem alături de verişoara noastră
Ioana şi familia dr. Simion Aurel, la pierderea surorii, soţiei şi
mamei dragi
dr. MIRELA SIMION
Fie ca lumina veşnică să-i însoţească sufletul bun spre ceruri! Fam. Duminică.

V

În viață se spunem că
suntem copii atâta timp cât
ne trăiesc părinții, cei care ne
poartă de grijă până în ultima
clipă a vieții lor și care ne iubesc necondiționat. Azi, cu durere în suflete și lacrimi în ochi,
ne despărțim de mama, soacra
și bunica dragă
ANA FECHETE,
din Fughiu. Ai plecat iubită MAMĂ să te odihnești alături de îngeri și să veghezi de
acolo asupra noastră. Dumnezeu să te odihnească în liniște
și pace. Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 7 aprilie,
ora 13.00, la Capela din localitatea Fughiu. Nu te vom uita niciodată. Veșnic îndurerați, fiul
Dumitru Fechete, nora Nicoleta
și dragii tăi nepoții Gabi și Andreea. (322)

V Cu inimile sfâșiate de

durere și ochii în lacrimi ne
luăm rămas bun de la mama,
soacra, bunica și străbunica
noastră dragă,
ANA FECHETE,
din Fughiu, plecată fulgerător la cele veșnice. Părintele Ceresc să-ți odihnească sufletul bun alături de cei drepți.
Vei rămâne veșnic în inimile
noastre îndurerate, iar amintirea ta o vom păstra veșnic vie
prin poveștile și întâmplările pe care le vom povesti strănepoților tăi dragi. În veci nemângâiați, fiica Dorina Buda,
ginerele Sandu, nepoții dragi
Simona, Mariana, Mihaela și
Sănducu împreună cu familiile lor. (323)

V Durerea despărțirii de

cea care îți dă viață este întotdeauna fără margini. Ne despărțim cu lacrimi în ochi de cea
care a fost mama, soacra și bunica dragă
ANA FECHETE,
din Fughiu. Tatăl Ceresc să
te așeze în Împărăția Sa acolo unde cei buni și drepți se
odihnesc, iar noi ne vom aduce
mereu cu drag aminte de tine.
Rămas bun, iubită MAMĂ! Îndurerați fiica Teodora, ginerele
Petrică, nepoții Sergiu, Neluțu
și Alina Silaghi. (324)

V Un gând de mângâiere

pentru nora mea Teodora, fiul
meu Petrică și nepoții Sergiu și
Neluțu Silaghi, acum când se
despart de scumpa lor mamă,
soacră și bunică, cuscra mea
ANA FECHETE,
un suflet blând şi bun, o
mamă şi bunică desăvârşită.
Părintele Ceresc s-o odihnească în pace şi linişte, dându-i
odihna veşnică, iar pe voi să
vă întărească. Tatiana Silaghi.
(325)

V Suntem alături de cum-

nata noastră Dora, fratele Petrică și nepoții Sergiu și Neluțu
Silaghi la despărțirea de mama,
soacra și bunica dragă
ANA FECHETE.
Tatăl Ceresc să-i dea binemeritata odihnă veșnică în Împărăţia Sa, iar pe voi să vă mângâie și să vă dea putere pentru
a o putea pomeni veșnic. Cumnații Simona și Sandu Bonța cu
familia, Paula și Adi Țărău cu
familia. (326)

V

În aceste clipe de grea
încercare, suntem alături de
Dorina Buda și Uțu Fechete cu
familiile lor și ne exprimăm regretul la pierderea mamei lor
dragi
ANA FECHETE.
Dumnezeu să-i odihească sufletul bun în Împărăția Sa, iar
pe voi să vă mângâie și să vă
întărească. Tatiana Silaghi,
Simona și Sandu Bonța, Paula
și Adi Țărău cu familiile. (332)

V

Suntem alături de prietenii noștri, Dora, Petrică și
copiii Sergiu și Neluțu, la marea durere pricinuită de moartea mamei, soacrei și bunicii
lor dragi. Dumnezeu să o odihnească în pace. Horică, Felicia
și Vlad. (327)

V

Sunt alături de colega
mea, Silaghi Teodora, la marea
durere pricinuită de pierderea
mamei dragi. Dumnezeu s-o
ierte și s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanțe. Secretarul municipiului Oradea-Ionel
Vila. (328)

V

Transmitem sincere
condoleanțe și întreaga noastră compasiune colegei noastre,
Silaghi Teodora, la trecerea în
veșnicie a mamei dragi,
ANA FECHETE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegele Dorina, Alina,
Ligia, Mari și Natalia. (329)

V Suntem alături de fra-

ții Stoica din Tileagd, la marea durere pricinuită de moartea mamei lor dragi. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Sincerele noastre condoleanțe. Nelu
și Irina Grigorean. (330)

V

Împărătășim durerea
prietenului nostru Adi Tirla,
acum când o conduce pe ultimul drum pe buna și neprețuita
sa mamă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanțe. Octavian Firezar și Ioana Tătar. (315)

V

S-a stins o viață de om,
ați pierdut o ființă dragă, iar
pierderea este imposibil de realizat. În aceste clipe grele prin
care treceți, suntem alături de
voi, Arpad și Adela Cseros.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanțe. Familia Szenasi. (318)

