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

ceţi la cele veşnice pe draga

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

S

voastră mamă şi bunică,
Dumnezeu s-o odihnească în

„Când simţi că viaţa nu

cei care mai au doar o zi de trăit”. (Anonim)
ADELE MAGGIORI,
ANA TEODORIU,
ISTVAN KRALIK,
TEREZIA-KATALIN
JOBBAGY,
MAGDOLNA MORVAI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

cu familia. (4353)

ILEANA CRIŞAN,
născută GHILEA. Dumne-

de tatăl, socrul şi bunicul lor.
Dumnezeu

Vecinii din Asociaţia de proprietari „Cuibul de Barză”. (4360)

ciei a celei care a fost
ILEANA CRIŞAN.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul alături de cei drepţi. Mihai
şi Anca Chindlea. (4354)

V

Sincere condoleanţe

şi întreaga noastră compasiune domnului dr. Crişan Dan, la
despărţirea de iubita sa mamă,
ILEANA CRIŞAN.
Dumnezeu să o odihnească

soţ, tată, bunic, socru, nepot şi

V

unchi,
Suntem alături de co-

moartea socrului său. Dumnezeu să-l odihnească. Din partea
colectivului Inspecţiei de pre-

va avea loc sâmbătă, 21 iulie, la

V

Cu inimile îndurerate

ne despărţim de draga noastră
mamă şi bunică,
ANA-NUŢI STANIŞ.
Slujba de înmormântare va
avea loc la Capela Haşaş, Ci-

V

Fiul Titi, nora Gabi şi nepotul
Un ultim omagiu acum

Florin.

la trecerea în eternitate, celei
care a fost

V

(4365)

V

suflete anunţăm că cea mai iubită soră,
MAGDALENA-MARIA

Crişan, acum la trecerea în în

s-o odihnească. Familia îndoli-

na, acum când o conduceţi pe
ultimul drum pe mama şi bunica voastră, care a fost
ILEANA CRIŞAN.

ată. (4370)

V

Ne alăturăm durerii co-

legei noastre Mariana Cozman
treaga noastră compasiune în

Împărtăşim durerea

colegului nostru, prof. Moţ
Adrian, la despărţirea de mama
sa dragă
MARIA MOŢ.

plecând spre cele veşnice, iubita noastră soţie şi mătuşă,
AURICA LIPOU.
blândeţea,

chi-

Au trecut trei ani cu
lacrimi şi tristeţe, trei ani de
dor neîmplinit, în care nu i-am
mai auzit glasul şi paşii, în care
nu i-am mai văzut zâmbetul iubitului nostru soţ, tată, bunic,
gl. mr. (r) ION BORDEI,
care s-a mutat la cele veşnice.
Îl vom păstra veşnic viu în sufletele noastre. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Parastasul
de pomenire va avea loc sâmbătă, 21 iulie 2018, ora 9.00, la Biserica Militară. Familiile Bordei şi Binşelan. (4358)

pul tău drag, vor rămâne pentru

Abrudan şi ne exprimăm în-

V

tru ani de când ne-ai părăsit,

Bunătatea,

văd. ILEANA CRIŞAN.

În aceste momente de

turi de voi Dan, Diana şi Cari-

noastre la împlinirea celor pa-

Capela Steinberger. Dumnezeu

şi Raluca. (4366)

duri dragi şi imense regre-

trecut la cele veşnice. Înmor-

prietenilor noştri Dan şi Diana

Dumnezeu să-i dea odihnă

Amintiri duioase, gân-

te păstrăm şi acum în inimile

21 iulie 2018, ora 14.00, de la

spectiv mamei-soacre

V

născută ELES, din Cefa, a

Împărtăşim durerea

veşnică. Fam. dr. Dima Răzvan

profundă durere, suntem ală-

TIRB,

mântarea va avea loc sâmbătă,

veşnicie a dragei lor mame, re-

V

Cu adâncă durere în

ţe. Fam. dr. Mariana Mihailov.

V

îndurerată. (4284)

nezeu să o odihnească în pace.

na, Carina, sincere condolean-

talul Clinic CF Oradea. (4350)

V

Cu toate că s-au scurs
31 de ani de când a trecut la cele
veşnice dragul meu soţ,
TEODOR MORAR,
îi aduc un pios omagiu cu
dragoste şi frumoase amintiri.
Să-i fie ţărîna uşoară. Soţia Silvia. (4283)

cul Ţăranilor, ora 9.00. Familia

iulie 2018, orele 12.00. Dum-

Dan cu familiile. (4349)

Conducerea şi colegii de la Spi-

lui nu le şterge. Dumnezeu să-

(4361)

CF. (4362)

s-o ierte, iar vouă, Dan, Dia-

nezeu să o odihnească în pace!

crimi pe care trecerea timpu-

ţi vegheze sufletul. Parastasul

mitirul Municipal, sâmbătă, 21

Frenţiu. Fiica Mariana şi fiul

de decesul mamei dragi. Dum-

ing. DOREL ROMANU,

venire al ISU Crişana Bihor.

mentului ORL, Spitalul Clinic

de aleasă omenie. Dumnezeu

Dan, la marea durere pricinuită

când sufletul dragului nostru

Biserica „Sf. Vineri”, din Par-

iulie, ora 11.30, de la Capela

doleanţe domnului dr. Crişan

S-au scurs 3 ani de

dragi se împletesc cu multe la-

soţie, mamă, bunică, un om

ga noastră compasiune şi con-

V

la marea durere pricinuită de

lii la plecarea pe drumul veşni-

mormântarea are loc azi, 20

întrea-

odihnească.

s-a înălţat la cer. Amintiri

văd. ILEANA CRIŞAN,

Transmitem

să-l

lega noastră, Maxim Ramona,

zeu s-o odihnească în pace. În-

V

comemorări

familiei Caba, la despărţirea

Un gând de mângâie-

Cu adâncă durere

mamei noastre dragi,

Împărtăşim durerea

re şi compasiune întregii fami-

în pace! Colectivul Comparti-

anunţăm trecerea în nefiinţă a

V

pace. Horea şi Doina Chindlea

V

are nici un rost, gândeşte-te la

V

ILEANA CRIŞAN.

(2285)

decese

V

La ceas de grea încer-

Diana şi Carina când o condu-

str. Primăriei nr. 62,

www.lacapatuldrumului.ro

V

care, suntem alături de voi Dan,

totdeauna în sufletele şi inimile noastre. Pentru tot ce ai făcut
pentru noi, îţi mulţumim şi bu-

aceste clipe grele pricinuite de

nul Dumnezeu să-ţi dăruiască

trecerea la cele veșnice a iubi-

odihnă veşnică binemeritată în

tului său soț. Dumnezeu să-l

Împărăţia Sa. Recunoştinţă celor

odihnească în pace.
Sincere condoleanţe famili-

care îi vor acorda o clipă de adu-

Bunul Dumnezeu să-i dea

Dumnezeu s-o odihnească

odihnă veşnică în Împărăţia Sa.

în pace. Colectivul Colegiului

Lucian şi Lavinia Chindlea cu

Tehnic „Traian Vuia” Oradea.

“TURISM FELIX” S.A. - Bă-

poata dr. Maria Nicoară cu soţul

familia. (4352)

(4357)

ile Felix.

Mircea şi nepoţica Iulia. (4303)

ei îndoliate. Conducerea S.C.

cere aminte. Soţul Traian, ne-

V

Păstrându-i neştearsă
amintirea aducem un pios omagiu de preţuire, dragoste şi neuitare la împlinirea a 4 ani de
la trecerea la cele veşnice a dragului nostru frate, cumnat şi
unchi
DUMITRU VAŞADI.
Pentru bunătatea, dragostea
şi afecţiunea pe care ni le-ai dăruit în timpul vieţii îşi dorim
odihnă veşnică. Surorile Tica
şi Mărioara cu familiile. (4351)

