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O fiinţă dragă nouă a

V

Suntem alături de co-

SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

luat calea spre cer. Îndoliaţi în

lega noastră, Corina Popovici,

suflete şi plini de durere, ne

în aceste momente grele prici-
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0766/52-00-46

despărţim pentru totdeauna de

nuite de moartea dragii sale bu-

scumpa noastră bunică şi stră-

nici. Dumnezeu să o odihneas-

bunică

că în pace! Florina şi Liliana.

str. Primăriei nr. 62,

www.lacapatuldrumului.ro

(2285)

FLOARE AGUD.

S

decese

Dumnezeu să-ţi vegheze odihcu soţul Marius şi strănepoţii

„Cu mine se petrece

ceva. O viaţă de om”. - (Marius
Sorescu)
DAVID VARGA,
JULIANNA TOKAI,

Rareş şi Mihnea. (3846)

V

O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ri-

lăcrimaţi anunţăm trecerea la

liilor îndoliate. Ildiko Mavro-

cele veşnice a celei care a fost
bunică şi străbunică
FLOARE AGUD.
Nu te vom uita niciodată! Nepotul Adrian cu soţia Florica
şi strănepoţii George şi Ştefan.

V

(3847)
Un ultim și pios oma-

giu de prețuire și un gând de
veșnică aducere aminte pentru cea care a fost doamna
învățătoare

V

Împărtăşim durerea fa-

miliei Popovici, în momentele grele de despărţire de bunica dragă

MARIA

FLOARE AGUD.

CONSTANTINESCU,

Bunul Dumnezeu să o odih-

dascăl model care și-a dedicat întreaga viață școlii din

nească în pace! Gheorghe, Claudia şi George Rus. (3848)

Cefa. Dumnezeu s-o odihnească în pace și să mângâie familia
îndoliată! Familia Băican Nicolae și Maria din Cefa.

V

De-acum, dăruindu-

ne câte un bob zăbavă, vom rememora magia vremurilor când
FLORIŢA AGUD,

Cu inimile cernite de

durere, anunţăm încetarea din
viaţă a iubitei noastre mame şi
soacre

ne oferea, cu înţelepciunea ei
nemăsurată, câte o pilduitoare lecţie de viaţă. O plângem
acum, alături de dragii ei copii. Cu sinceră prietenie fami-

FLOARE AGUD,
de 91 de ani. Bunătatea, chib-

liile Octavian şi Radu Morariu.
(3853)

conjurat vor rămâne mereu vii
în sufletele noastre. Te vom
plânge mereu. Dumnezeu săţi dea odihnă veşnică! Înmormântarea are loc azi, 22 iunie
2018, orele 13.00, în localitatea
Rohani. Fiica Rodica şi ginerele Graţian. (3845)

(3866)

V

Suntem alături de co-

lega noastră, Popovici Corina,
în marea durere pricinuită de
trecerea în nefiinţă a mult iubitei sale bunici. Dumnezeu să o
odihnească în pace! Colectivul
Curţii de Apel Oradea. (3865)

V

O inimă blândă şi mare
a încetat să mai bată, dar amintirea şi chipul dragei noastre
vecine,
VETA TORJ,
va rămâne veşnic în sufletele noastre. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică, iar familiei îndurerate mângâiere şi multă putere să treacă peste acest
moment dureros. Fam. Teodor
David. (3869)

GHEORGHE IACOB,

Familia.

comemorări

Condoleanţe sincere famili-

V

Suntem alături de fa-

pricinuită de decesul celei care
a fost mamă şi soţie iubitoare. Condoleanţe familiei! Irina Erdei, Vasile şi Ileana Erdei.
(3857)
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Dragoste, sinceritate,

gingăşie sunt lucruri pe care
numai o mamă ţi le poate oferi. Dragostea mamei este aceea
care ne ocroteşte paşii în via-

ELISABETA TORJ.
Dumnezeu să te odihneas-

aceste clipe grele când se des-

că în pace. Dormi în pace, su-

part de draga lor mamă, bunică

flet blând! Înmormântarea va

şi străbunică

avea loc sâmbătă, 23 iunie, ora

FLORIŢA AGUD.

13.00, în satul Valea Mare de

Sincere condoleanţe! Fam.

Codru. Fiul Marcel cu familia.
(3860)

Timpul se scurge ca

o adiere de vânt, dar amintirile dragi, lacrimile şi multă durere în suflete este tot ce a ră-

un suflet drag şi plin de dragoste s-a înălţat la ceruri, 17 iunie
2017, ziua în care ochii tăi blân-

ei îndurerate! Aurica, Angela şi
Adi. (3856)

V

mas de când în urmă cu un an,

MAGDI KOVACS.

miliile Hanga şi Popovici, în

Bărar şi Tripon. (3854)

tru

veșnice. Odihnește-te în pace!

Un suflet drag s-a înălţat la ceruri. Durerea este nemărginită, cuvintele sunt de
prisos, scumpa mea bunică,
ELISABETA TORJ.
Te voi păstra veşnic în inima mea! Nepotul Andrei Torj.
(3861)

tim omagiu pentru

mama mea
Suntem alături de fa-

nesc 6 ani de când dragul nos-

din Salonta, a trecut la cele

Un gând pios şi un ul-

suflet îmi iau rămas bun de la

V

Pe 24 iunie se împli-

V

ţă, de aceea cu multă tristeţe în

zuinţa şi grija cu care ne-a în-

V

Civile a Curţii de Apel Oradea.

milia Kovacs, în marea durere

„măicuţa” dragă,

V

colo, bunicii colegei noastre,

dicat la cer, iar noi, cu inimile

Sincere condoleanţe fami-

S.R.L.

neze calea spre lumea de din-

doleanţe! Colectivul Secţiei I

sfâşiate de durere şi cu ochii în-

Stop „La Capătul Drumului”

Dumnezeu să-i lumi-

Corina Popovici. Sincere con-

ZOLTAN-MARIN GAL.

doglu, Servicii Funerare Non-

V

Suntem alături de familia Kovacs Mihai, în această grea încercare pricinuită de
moartea soţiei sale. Dumnezeu
să o odihnească în pace! Rozalia şi Mircea Erdei. (3858)

V

Dormi în pace, suflet blând.
na veşnică! Nepoata Corina

V

(3863)

V

V

Gânduri de iubire şi neuitare la împlinirea celor cinci
ani de la plecarea în veşnicie a
dragului nostru soţ, tată, socru,
bunic şi frate
PROF. DUMITRU
IOAN POP (PUIU).
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Mulţumim celor care
îi vor acorda o clipă de aducere aminte. Parastasul de pomenire va avea loc la Biserica Velenţa II (Părinte Mihai Tocai)
în data de 23 iunie ora 10.00.
Soţia Alina, copiii Crenguţa,
Alin, Mugurel cu familiile lor
şi sora Puşa.

V

Cu aceeaşi durere ne
amintim că se împlinesc 6 luni
de când ne-a părăsit draga noastră mamă, bunică şi străbunică
VETURIA BĂICAN.
Ai lăsat în urma ta multă durere, lacrimi şi vise neîmplinite. Nu te vom uita niciodată şi
vei rămâne în sufletele noastre.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fiica Floare cu familia şi
Nicu cu familia. (3840)

zi s-au închis pentru totdeauna,
scumpa noastră mamă, soacră
şi bunică
ELISABETA IENCIU,
de 62 ani, din Cărpinet. Azi
aprindem o lumânare şi înălţăm
o rugăciune către bunul Dumnezeu să-ţi călăuzească sufletul
pe calea veşniciei. Parastasul şi
slujba de pomenire vor avea loc
duminică 24 iunie 2018 la Biserica din Cărpinet. Soţul Vasile,
copiii Anghel şi Victoraş cu familiile lor. (3841)

V

NICOLAE-

EUGEN POPA,
mâine se împlinesc patru ani
de când ne veghezi din ceruri.
Drum bun printre stele, suflet
blând! Familia. (3829)

