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

V

luat calea către cer. Îndoliaţi

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

(558)

în suflete şi plini de durere, ne
despărţim pentru totdeauna de
cea care a fost elevă a Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu”,
MIRUNA PÎRJA.
Dormi în pace, suflet blând!
Nu te vom uita niciodată. Colectivul Colegiului Naţional
„Emanuil Gojdu”. (2167)

decese

V

„Trăieşte o viaţă onorabilă. Atunci când îmbătrâneşti
şi te gândeşti în urmă, vei putea
să te bucuri a doua oară de ea”.
(Dalai Lama)
MIRUNA IOANA PÎRJA,
ZSUZSANA KARTON,
JANOS KELEMEN,
KAROLY SZAPPANOS,
SANDOR-ZSOLT
BIHARI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Sincere condoleanţe

familiei îndurerate de trecerea
în nefiinţă a minunatei lor fiice,

V

Anunţăm că ne despărţim cu profundă durere de fiica
şi sora noastră,
MIRUNA PÎRJA.
Stâlpul va fi organizat azi,
29 martie, ora 18.00, la Capela Municipală, iar înmormântarea va avea loc vineri, 30
martie, ora 15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să o aşeze printre îngeri! Familia îndurerată. (2162)

Un gând de mângâiere
pentru naşii, Radu şi Delia Pîrje, acum când se despart de fiica lor cea dragă,
MIRUNA IOANA.
Dormi în pace, suflet bun!
Cu durere în suflet, finii Violin,
Sanda, Justin şi Andrei Mureşan. (2160)

O rugăciune, o floare,
o lumânare, mult dor şi durere este tot ce-i mai putem oferi acum, la trecerea în nefiinţă,
MIRUNEI PÎRJA.
Sincere condoleanţe familiei! Viorel Anca şi Andrei Muscă. (2151)

S-a stins o fiinţă atât de

dragă nouă,

Chipul şi sufletul ei frumos le

lăsând în urmă durere şi tris-

vom păstra veşnic în amintire.

teţe. În aceste clipe atât de grele

Dumnezeu s-o odihnească în
pace, pe draga noastră
MIRU.
Foştii colegi ai Mirunei, de
la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” şi diriginta lor.
(2154)

pentru voi, dragi naşi, vă suntem alături. Sincere condoleanţe! Gheorghe şi Ioana Chilba. (2168)

Un gând de alinare şi

mângâiere familiei Pîrja, acum
că şi soră,
MIRUNA,
plecată prea devreme în lu-

V

să-i dea odihnă veşnică. Părinţii de la Creşa nr. 4. (2157)

Suntem alături de fa-

MIRUNA PÎRJA.
Dumnezeu să o aşeze în rândul îngerilor, iar pe cei rămaşi
să-i mângâie. Fam. prof. Troie
Gheorghe.

şi-a luat rămas bun de la noi

pit-o prea devreme pe fiica şi

toţi, plecând într-o altă dimensiune, căreia îi va aduce amprenta

bucuriei,

zâmbetului

şi luminii ei interioare... Celor dragi ai ei, le doresc să găsească puterea acceptării şi mai
apoi, liniştea!... De unde este,

rea durere pricinuită de pierderea fiicei dragi,
Dumnezeu

s-o

odihneas-

că în pace! Colectivul cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea.

anţe întregii familii! Adriana
Gherman şi familia.

Drum lin printre stele,
MIRUNA!
Fam. Călin şi Mariana Gărdăreanu. (2182)

V

Cu multă durere şi tris-

teţe suntem alături de voi, dragii noştri, Radu, Delia şi Că-

V

draga voastră
MIRUNA PÎRJA.

Suntem alături de fa-

milia domnului prof. Radu Pîr-

Dumnezeu să vă întărească şi

ja, în aceste momente de la-

să vă ajute să treceţi prin acest

crimi şi durere pricinuite de

moment dureros! Fam. Ille So-

pierderea fiicei dragi,

rin şi Adina. (2183)

MIRUNA
să o aşeze în rândul îngeri-

V

Cu inima plină de du-

rere ne alăturăm durerii famili-

lor Săi! Andreea Sava, Iulia,

ei Pîrja, acum la ceasuri de grea

Ramona şi Florin Onaca.

încercare pricinuite de trecerea,
mult prea devreme, în nefiinţă a

V

fiicei lor dragi,
Un gând de mângâie-

re familiei prof. Pîrja Radu, la

MIRUNA PÎRJA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Maria şi Nicolae Ille.
(2184)

MIRUNA.
Suntem alături de co-

dramatice cauzate de pierderea
incredibilă a fiicei dragi,
MIRUNA PÎRJA.
Dumnezeu să o primească
în lumea îngerilor, iar familiei atât de greu încercate, să-i
dăruiască putere şi mângâiere.
Colegii Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”, Oradea.

Dumnezeu să o odihnească
în pace, iar lor să le dea multă alinare. Fam. Vasilica Blaga.

Suntem alături de cole-

domnul diriginte, prof. Radu

ga noastră Pîrja Delia, în aces-

Pîrja, în aceste momente tris-

te momente grele pricinuite de

te, în care îşi conduce pe ulti-

pierderea fiicei sale,

mul drum fiica iubită,

MIRUNA.

MIRUNA.

Sincere condoleanţe între-

Dumnezeu să-i primească

gii familii, din partea colegilor

sufletul curat, iar pe cei rămaşi

din cadrul Direcţiei de Asisten-

să-i mângâie. Părinţii şi elevii

ţă Socială Oradea. Dumnezeu

Vă împărtăşesc dure-

rea dragii mei naşi, Radu şi De-

V

viaţa ne desparte de fiica şi
Gândurile noastre se

sora, prietena mea dragă,

îndreaptă spre familia Pîrja

MIRUNA.

Radu, Delia şi Cătălin, în aces-

Lumina eternă să te însoţeas-

te clipe grele când Dumnezeu a

că în marea călătorie a timpu-

hotărât să-i despartă de draga

lui, dragă

lor fiică şi soră,
MIRUNA,
şi să pună capăt unui drum
Sincere condoleanţe! Fam. Da-

Suntem alături de

V

lia cu fiul Cătălin, acum când

presărat cu dragoste şi dăruire.

(2165)

V

MIRUNA PÎRJA.

tălin Pîrja, la despărţirea de

despart de fiica lor,

Radu Pîrja, în aceste momente

legul nostru Radu Pîrja, la ma-

sora lor

dar şi în inimile noastre,

această grea încercare când se

legul şi prietenul nostru, prof.

Suntem alături de co-

milia Pîrja, în aceste momente
dureroase, când destinul a ră-

mângâiere, iar pe

părţirea de fiica iubită,

V

Suntem alături de fa-

MIRUNA PÎRJA

Dumnezeu să le dea putere şi

mea celor drepţi. Dumnezeu

V

reros de înţeles şi de acceptat,

V

MIRUNA.

milia prof. Radu Pîrja, la des-

MIRUNA.

V

V

MIRUNA,

V

Într-un mod greu şi du-

va zâmbi mereu... Condole-

MIRUNA PÎRJA.

V

V

MIRUNA

când se despart de draga lor fii-

V

O fiinţă dragă nouă a

cian şi Georgeta Gărdăreanu.

MIRUNA !
Andra Firez. (2185)

V

Cu durere în suflete, ne

despărţim de draga noastră co-

(2180)

legă

V

MIRUNA PÎRJA.
Gânduri de alinare şi

sincere condoleanţe familiei
Pîrja, acum la despărţirea, mult
prea devreme, de draga lor fiică
şi surioară,

Cuvintele sunt de prisos în
aceste momente...ne rugăm lui
Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească. Ne vei rămâne mereu în suflete! Colectivul clasei
a XII-a E şi doamna dirigintă

clasei a VIII-a D, de la Şcoa-

MIRUNA PÎRJA.
Fie ca îngerii să poarte pe ari-

Luncan Aniţa, de la Colegiul

să vă mângâie şi să vă întăreas-

la Gimnazială „Nicolae Bălces-

pile lor chipul ei frumos! Ioana

Naţional „Emanuil Gojdu” din

că! (2166)

cu”, Oradea.

Pituţ.(2181)

Oradea. (2178)

