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

Cu amintiri frumoase

şi un îndurerat omagiu îmi iau
rămas bun de la prietena, cole-

str. Primăriei nr. 62,

ga mea de grădiniţă, şcoală ge-

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

V

nerală, liceu şi facultate
DANA SAVA.

(2285)

Nu te voi uita niciodată. Un
gând de alinare şi mângâiere fa-

S

decese

V

miliei. Daliana Roman. (4246)

V

Cu tristeţe şi durere

îmi iau rămas bun de la colega
„Nu trebuie să ne în-

trebăm când vom muri, ci cum
vom trăi”. Joan Borysenko
IULIU TĂRĂU,
JANOS KOVARI,
MARIA VIRAG,

şi prietena mea
DANA SAVA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar pe cei rămaşi, familia, să-i mângâie şi aline. Vei
rămâne în inima mea ca un om
deosebit. Rodica Ţigan. (4245)

ERZSEBET GABOSI,
VALERIU IOAN
GHERMAN,

V

Suntem alături de cole-

IOAN POP,

gul nostru, Călin Sava, la ma-

ILEANA GALIŞ,

rea durere pricinuită de moartea

TEODOR BULEA,

soţiei sale. Sincere condolean-

ZSOLT BENIA-

ţe. Colectivul A.J.P.I.S. Bihor.

MIN BALOGH,

(4249)

ETELKA SZOKE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu nemărginită durere

în suflete, ne despărțim de mult
iubita noastră surioară, cumnată, tușică,
RODICA MAXIM.
Serviciul de înmormântare

V

are loc azi, 16 iulie, ora 13.00,
Suntem alături de voi,

Evuţa, Florina şi Adina, la dureroasa despărţire de soţul, ta-

la Capela Hașaș. Surorile Lucia și Angelica, cumnatul Ioan,
nepoții Alexandru, Rodicuța,
Răducu și Alexuțu. (4265)

tăl şi bunicul drag,
VIOREL CHIRLA.
Dumnezeu să-l odihnească în

V

anunț trecerea în neființă a

re. Verişoarele Viorica şi Flo-

soției mele,

(4251)

RODICA MAXIM.
Bunul Dumnezeu să îi dea
odihnă veșnică! Soțul ing. Gheorghe Maxim. (4266)

V

Suntem alături de cole-

gul nostru Tărău Alin, la marea

V

primească un suflet curat. Ai

nefiinţă a tatălui său,

fost și vei rămâne un exemplu

Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Colectivul
Brigăzii de Combatere a Cri-

V

Suntem profund îndureraţi de trecerea la cele veşnice a unei fiinţe deosebite, cea
care a fost
RODICA MAXIM.
Dumnezeu să o aşeze într-un
loc deosebit, cu cei aleşi. Familiei îndoliate, sincere condoleanţe! Fam. prof. dr. Augustin
Lenghel. (4234)

V

Pios omagiu distinsei
prietene, doamna
RODICA MAXIM.
Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei mult îndurerate. Familia
Oros Doina, Răzvan, Simona,
Venera, Adi.

V

Cu mare durere în inimă ne luăm rămas bun de la
scumpa noastră verişoară,
RODICA MAXIM.
Un sincer gând de alinare!
Rodica şi Lucian Scurtu, împreună cu copiii Cristian, Oana,
Laura şi familiile lor. (4255)

V

Cu tristeţe şi adâncă
durere am aflat că a trecut în
nefiinţă un om deosebit,
RODICA MAXIM.
Sincere condoleanţe îndureratei familii. Dumnezeu să
o odihnească în pace! Viorica
Haiduc. (4254)

Cerul s-a deschis să

durere pricinuită de trecerea în
IULIU TĂRĂU.

Astăzi este zi de doliu
în compania Maxim. Un stâlp,
pe care ne sprijineam, s-a frânt,
o mare tristețe ne-a cuprins pe
toți și un gol imens a rămas în
sufletele noastre. Un gol care
se umple cu moștenirea minunată pe care a lăsat-o: cumpătare, empatie, corectitudine,
eleganță și demnitate. A fost
un OM cum rar găsești azi, un
OM care a lăsat urme adânci în
această viață.
Mulțumim,
doamna RODICA MAXIM!
Colectivul S.C MAXIM
S.A. (4268)

Cu durere în suflet,

pace, iar vouă să vă dea alinarica, împreună cu familiile lor.

V

pentru noi toți. Azi nu mai ești
unde erai, dar vei rămâne întotdeauna în suflete noastre,
RODICA MAXIM.
Dumnezeu să te odihneas-

minalităţii Organizate Oradea.

că! Fam. Curpaș Ioan, Rodica,

(4242)

Cornelia și Camelia. (4267)

V

În aceste momente de
durere şi tristeţe aducem un ultim omagiu celei care a fost
RODICA MAXIM,
suflet cald şi plin de dăruire. Bunul Dumnezeu să o ierte
şi să-i dea odihnă veşnică. Familia Cecilia şi Aurel Simuţ.
(4257)

V

Nu avem cuvinte să exprimăm durerea din sufletele
noastre, de când am aflat că s-a
stins din viaţă, mult prea devreme, un OM de aleasă omenie,
bunătate, generozitate,
RODICA MAXIM.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Sincere condoleanțe
familiei îndoliate! Andrei, Liana, Justin, Puşa şi Florin Chebeleu. (4262)

V

O fiinţă dragă nouă a
luat calea spre cer. Îndoliaţi în
suflete şi plini de durere, ne
despărţim pentru totdeauna de
ceea care a fost
RODICA MAXIM.
Dumnezeu s-o odihneasca în
pace! Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Ioana şi Mircea Chebeleu. (4263)

V

Sincere condoleanțe familiei îndurerate la despărțirea
de cea care a fost mătușa noastră dragă
RODICA MAXIM.
Cu adâncă durere în suflet,
Moga Margareta și fam. arh.
Baciu Gabriel cu soția Nicoleta
și copiii Mihai și Larisa.

V

Un sincer gând de alinare şi mângâiere pentru draga
noastră prietenă, Lucia Şuşman
şi familia sa, în marea durere pricinuită de trecerea la cele
veşnice a iubitei sale surori,
RODICA MAXIM,
OM de aleasă ţinută morală, de rară discreţie şi eleganţă.
Bunul Dumnezeu să-i dăruiască binemeritata odihnă în sfânta Sa Împărăţie. Sincere condoleanţe! Viorica Şidic şi familiile
Şidic Sebastian, Copos Ionel,
Şidic Ciprian. (4269)

V

Cu amintiri frumoase
şi îndurerat omagiu, îndoliaţi în
suflete, ne despărţim de draga
noastră prietenă,
RODICA MAXIM.
Drum lin, spre veşnicie!
Dumnezeu să te odihnească în
pace! Fam. Ionel şi Rodica Ungur. (4261)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere colegului nostru,
Florin Zerghe, la despărţirea
de mama sa dragă. Dumnezeu
s-o odihnească în pace în Împărăţia Sa! Sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune. Colegii din cadrul firmei
CIVITAS.

V

Un gând de mângâiere şi alinare pentru familia credinciosului Ioan Galiş, epitrop
la Catedrala „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din Velenţa, la despărţirea de mama şi
bunica dragă,
ILEANA GALIŞ.
Bunul Dumnezeu să-i facă
veşnicia binecuvântată! Preoţii
slujitori, Consiliul şi comitetul
parohial şi credincioşii din Parohia Velenţa I. (4260)

V

Regretăm profund dispariţia verișorul nostru,
TEODOR BULEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei mângâiere şi alinare! Verișoara Maria
Deac, cu familia. (4259)

V

Cu tristeţe şi durere,
îmi iau rămas bun de la vărul
meu,
TEODOR BULEA.
Nu te voi uita niciodată! Un
gând de alinare şi mângâiere
familiei. Bulea Florian cu familia. (4258)

V

Suntem alături de familia îndoliată, prin decesul
prietenului drag și fost coleg de
serviciu,
GHEORGHE TOTH.
Sincere condoleanțe. Fam.
Oșvat Constantin și Bugnariu
Gavril. (1519)

V

Draga noastră,
FELICIA POP,
drum luminat şi liniştit,
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Te vom iubi mereu, nu te
vom uita niciodată, ai lăsat un
gol imens în inimile şi vieţile
noastre. Amintirile frmoase, cu
şi despre tine le vom ţine mereu
în inimile noastre. Condoleanţe familiei tale, suntem alături
de ei, în aceste momente triste.
Fam. Blahuta-Aron Gheorghe,
Tudor şi Ioana.

