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SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

V

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 Să le fie ţărâna uşoară şi

somnul lin.
MARIA CREŢU,
ELENA NECEA,
NICOLAE PELE,
LASLO-TIBOR KOVACS,
SANDOR BOROS,
ISTVAN NEMETHI,
IMRE ELEK.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu lacrimi în ochi şi durere în suflet mă despart de
scumpa mea soţie
VIORICA PETRICA,
de 63 ani. Dumnezeu să o
ierte şi să o odihnească în pace.
Slujba de înmormântare are loc
azi, 29 iunie, ora 13.00, la Capela din Sânmartin. Soţul Florian. (4902)

V

Cu multă durere în suflete ne luăm rămas bun de la draga noastră mamă şi bunică
VIORICA PETRICA,
o mamă deosebită şi o bunică
iubitoare. Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace în Împărăţia Sa. Veşnic îndureraţi
fiul Sorin, nora Ramona şi nepoatele Maria şi Elena. (4903)

(558)

V

Cu imensă durere în suflet şi ochii înlăcrimaţi anunţăm trecerea la cele veşnice,
după o lungă şi grea suferinţă,
a celui care a fost
înv. TRAIAN HODIŞAN,
din comuna Sîrbi. Bunul
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fratele Nuţu cu soţia
Maria şi nepoţii Ionuţ şi Ioana. (4843)

V

În aceste clipe de mare
suferinţă suntem alături de
fratele nostru Ioan, la despărţirea de soţia sa, cumnata şi
mătuşa noastră,
SABINA SARCA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie. Fratele Eugen, sora
Melania şi familiile. (4891)

V Suntem alături de un-

chiul nostru, Ionică Sarca şi
vărul nostru Ovidiu, la marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a mătuşii noastre
SABINA.
Sincere condoleanţe întregii
familii. Viorel şi Ionică Sarca,
cu familiile. (4907)

V Suntem alături de cole-

gul şi prietenul nostru dr. Sarca Ovidiu, la marea durere
pricinuită de moartea mamei
dragi,
SABINA SARCA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Sincere condoleanţe
familiei îndurerate. Fam. Sorin şi Adriana Sabău. (4887)

V

Cu tristeţe în suflete şi
adânc regret aducem un ultim
omagiu celei care a fost naşa
noastră
VIORICA PETRICA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Finii Iona
şi Ariana Paşcalău cu familia.
(4899)

V

Cu profundă tristeţe
anunţ trecerea în lumea celor
drepţi a soţului meu,
înv. TRAIAN HODIŞAN,
de 83 ani. Înmormântarea
are loc azi, 29 iunie, de la biserica ortodoxă din Sârbi, la
ora 13.00. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Soţia Florica.
(4839)

V Cu multă durere în su-

flete anunţăm că a încetat din
viaţă draga noastră prietenă şi
colegă
MARIA CREŢU,
după o mare suferinţă, pricinuită de o boală necruţătoare. Nu te vom uita niciodată!
Dumnezeu să te odihnească.
Văd. Florica Rad şi Fila Paul.
(4888)

Suntem alături de Anca,
Alexandra şi Irina la ceas de
grea încercare acum când bunul
soţ şi tată
FLORIN BONDAR
a trecut mult prea repede la
cele veşnice. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Unchiul
Mitică, tuşa Mia şi verişoara
Gabriela. (4890)

V

Împărtăşim durerea prietenilor noştri, familia dr. Turda Constanţa, George şi Ana la
pierderea mamei, soacrei şi bunicii dragi
ELENA NECEA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Familia Nistor Adrian şi
Florica. (4906)

V

După o lungă şi grea suferinţă a plecat la cele veşnice
iubitul nostru soţ, tată, socru
LIVIU CUCIULA,
de 59 ani. Ai luptat cu boala nemiloasă care te-a învins.
Dumnezeu să te ierte şi să te
odihnească. Slujba de înmormântare are loc azi, 29 iunie
2017, ora 13.00, în satul Alparea, de la nr. 185, comuna Oşorhei. Soţia Rodica, copiii Ramona şi Liviu şi ginerele Mircea.
(4898)

V

Suntem alături de colega
noastră Copaciu Mărioara, la
marea durere pricinuită de pierderea tatălui drag. Sincere condoelanţe. Colectivul B.S. Oradea. (4904)

V Suntem alături de fami-

lia dr. Turda Constanţa, George şi Ana în aceste clipe grele,
când se despart de mama, soacra şi bunica lor dragă. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Fam. Ailisoaie Mihai şi Rodica. (4907)

V

Colectivul Secţiei Dermato-Venerologie Oradea regretă trecerea la cele veşnice a
mamei doamnei dr. Turda Constanţa. Sincere condoleanţe întregii familii. (4892)

V Un gând de mângâiere și

sincere condoleanțe îndureratei familii dr. Turda Constanța, pentru pieredea fulgerătoare
a iubitei mame. Dumnezeu să-i
odihnească în pace sufletul său
bun! Dr. Szász Marcella și familia.

V

Ai luptat din răsputeri cu
suferinţa. Ai luptat şi ai pierdut
dragul nostru soţ, tată, socru şi
bunic
ec. NICOLAE PELE,
pensionar Sere Oradea. Teai stins din viaţă la vârsta de
85 ani lăsând în urma ta un gol
imens. Nu te vom uita niciodată. Înmormântarea va avea loc
vineri, 30 iunie 2017, ora 13.00,
de la Capela Haşaş, Cimitirul
Municipal. Soţia Ana, fiul Ovidiu, nora Mihaela, nepoţii Manuel şi Cezara. (4900)

V

Cu gânduri sincere de alinare şi mângâiere, suntem alături de familia Pele, la trecerea
în eternitate a soţului, tatălui şi
bunicului drag
NICOLAE PELE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Cacuci Florian.
(4908)

V

Alături de voi Tanţa,
Dodo, Anamaria împărtăşim
durerea la trecerea în nefiinţă a
iubitei mame, soacre şi bunici.
Sincere condoleanţe. Fam. Mihai Pânzaru şi Cosmin Pânzaru. (4905)

V

Cu inimile îndurerate ne
despărţim de dragul nostru verişor şi unchi,
IOAN VIDICAN,
din Sântandrei. Dumnezeu
să te odihnească în pace şi să
te aşeze în ceata drepţilor. Verişorul Gheorghe Ignat, nepoţii
Ghiţă şi Florica, cu familiile.

V Suntem alături de fami-

lia dr. Turda la durerea pricinuită de pierderea mamei. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. dr. Sărac. (4893)

V

Sunt alături de sora mea
Ana și nepotul meu Ovidiu cu
familia, la marea durere pricinuită de decesul soțului, tatălui,
socrului și bunicului drag,
NICOLAE PELE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe cei rămași să-i
mângâie. Maria Negruț. (554)

V

Un gând de alinare pentru mătușa noastră Ana și verișorul nostru Ovidiu, acum când
se despart de bunul lor soț, tată,
socru și bunic,
NICOLAE PELE.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Verișorul Bogdan Negruț cu familia. (555)

V La ceas de grea încerca-

re sunt alături de mătușa Ana și
verișorul Ovidiu cu familia, la
dureroasa despărțire de cel care
a fost soț, tată, socru și bunic,
NICOLAE PELE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Nepoata Monica Berce. (556)

V Cu inimile îndurerate ne

luăm rămas bun de la bunul
nostru unchi,
NICOLAE PELE.
Sincere condoleanțe familiei
îndoliate. Dumnezeu să-l ierte.
Nepoata Adriana Abrudan cu
familia. (557)

V

Cu adâncă durere în suflet şi cu lacrimi în ochi anunţ
trecerea la cele veşnice a fratelui meu drag,
IOAN VIDICAN,
în vârstă de 76 de ani. Te voi
păstra mereu în sufletul meu şi
nu te voi uita niciodată. Înmormântarea va avea loc vineri, 30
iunie, ora 14.00, la Capela din
Sântandrei. Sora Ana Gal.

comemorări

V

Retrăim povara dureroasei despărțiri cu gândul mereu
la
INA
și
NELU PĂCURAR.
Vă cinstim memoria și vă
spunem că nu v-am uitat nici
acum, la 2 ani de când ați plecat într-o lume nevăzută nouă,
într-o lume a liniștei și odihnei. Ne este dor de voi și suntem vitregiți de iubirea, bunătatea, blândețea și dragostea cu
care ne-ați înconjurat. Ne este
tare, tare dor de
MAMI
și de inegalabilul
BUBU.
Îți mulțumim că ne-ai dat
viață, MAMI.
Îți mulțumim că ne-ai dat
șansa să fim copiii tăi! Îți mulțumim pentru fiecare cuvânt de
încurajare, pentru fiecare dorință îndeplinită, pentru fiecare zâmbet de dimineață. Vă
mulțumim pentru tot, dragă
MAMI și BUNIC de neînlocuit. Nu vă mai putem aduce înapoi, dar simțim că ne vegheați
și ne transmiteți dragostea
voastră imensă, curată cu care
ați fost înzestrați. V-am iubit,
vă iubim și toată viața o să vă
pomenim. Odihnă veșnică în
Grădina Raiului. Robert, Raul
și Varvara Păcurar.

V

Durerea sufletească şi
amintirile dragi ne copleşesc
astăzi când se împlinesc 28 de
ani de când fulgerător, la doar
42 de ani, dragul nostru soţ,
tată şi bunic
mr. DUMITRU POP
ne-a părăsit. Te vom păstra
mereu în suflet. Dormi în pace!
Soţia Anuchiţa, fiicele Ramona şi Adriana, nepoţii Robert şi
Ştefan. (4901)

