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

V

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

„ Dumnezeu nu are pe
nimeni de pierdut”. (Arsenie
Boca)
ILEANA PUSTE,
IULIANA ŢEŢ,
IOAN HUSĂSAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la prietena
noastră
FLOAREA CHIȘ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Un gând de mângâiere
și alinare pentru Sanda și Raluca. Diana și Nicu. (1820)

V

Nimic nu este mai dureros în viaţă decât despărţirea
de fiinţa dragă. În urma unor
lungi şi grele suferinţe s-a stins
din viaţă dragul şi iubitul meu
soţ,
FLORIAN POPOVICI
(AUREL), la vârsta de 75 de
ani, cel care a fost maistru la
Trustul de Construcţii Bihor.
Înmormântarea va avea loc vineri, 9 noiembrie, ora 14.00, din
Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Nu te voi uita niciodată,
suflet bun. Soţia Florica. (6654)

V

Un suflet bun s-a ridicat la cer, o inimă bună a încetat să mai bată. Cu lacrimi
în ochi şi sufletul îndurerat ne
despărţim pentru totdeauna de
cel care a fost cel mai bun tată,
socru şi bunic,
FLORIAN POPOVICI
(AUREL). Dumnezeu să-i
aşeze sufletul în Împărăţia Sa.
Fiica Loredana, ginerele Dănuţ
şi nepoata Alessia. (6651)

(558)

V

Cu profundă tristeţe şi
durere în suflete ne despărţim
de cel care ne-a fost tată, socru
şi bunic,
FLORIAN POPOVICI
(AUREL). Dumnezeu să-i
aşeze sufletul în Împărăţia Sa!
Fiul Marius, nora Cornelia şi
nepotul Vlad. (6653)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm decesul tatălui, socrului şi bunicului nostru drag,
FLORIAN POPOVICI,
după o grea suferinţă. Înmormântarea va avea loc vineri, 9
noiembrie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Te vom păstra veşnic
în inimile noastre. Fiul Popovici Dorin Ovidiu, nora Cornelia şi nepotul Andrei. (6647)

V

Cu sufletele cernite de
durere suntem alături de dragii
noştri, familia Popovici, la marea durere pricinuită de pierderea celui care a fost tată şi bunic drag,
FLORIAN POPOVICI.
Odihnă veşnică! Finii Dorin,
Raluca şi Izabela. (6648)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
cuscrul nostru,
FLORIAN POPOVICI,
care a plecat la cele veşnice.
Dumnezeu să-ţi vegheze odihna veşnică! Cuscrii Lascău Florian şi Lenuţa. (6652)

V

Suntem alături de prietena noastră, Florica Popovici
cu copiii Marius, Ovi şi Loredana cu familiile, în aceste clipe îndurerate de despărţirea de
soţul,
FLORIAN POPOVICI,
tatăl şi bunicul lor drag. Sincere condoleanţe! Fam. Gabi şi
Lenuţa Morgovan. (6650)

Sincere condoleanţe familiei Popovici Ovidiu, la
marea durere pricinuită de decesul tatălui,
FLORIAN POPOVICI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fam. general de brigadă (r.) Stancu Gheorghe şi avocat Stancu Adrian. (6642)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere pentru tine, Florica
şi întreaga familie, la despărţirea de dragul vostru soţ, tată şi
bunic,
FLORIAN POPOVICI.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Colegii lui, Perneş
Ioan şi Pârlea Florica, cu familiile. (6659)

V

Cu durere în suflete şi
ochii plini de lacrimi, ne luăm
rămas bun de la cea care a fost
verişoara noastră,
SAMICA FLORE.
Suntem alături de voi, Adi,
Mari şi copiii voştri, în aceste momente de tristeţe. Sincere condoleanţe! Fam. Pantea şi
Madar, din Oradea. (6643)

V

Mulţumim tuturor care
au fost alături de noi, în clipele grele şi l-au condus pe ultimul drum pe dragul nostru soţ,
tată, bunic,
ISTVAN CSUCSUJ.
Dumnezeu să-i dea linişte şi
odihnă veşnică! Familia îndoliată. (6645)

V

„Pe patul tău de suferinţă
Te-am tot vegheat să te ridici
Te-ai dus şi ne-ai lăsat aici.
Cu durere în suflete ne luăm
rămas bun de la tatăl şi bunicul
nostru drag,
IOAN HUSĂSAN.
Fiica Dorina cu nepoata Emilia.

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de iubitul frate şi unchiul drag,
GHEORGHE GUI,
de 86 ani, născut în Cefa. Bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-i
dea odihnă veşnică. Înmormântarea are loc azi, 8 noiembrie, ora 14.00, din Capela Orăşenească. Sora Florica Demian
şi nepoata Mărioara cu familia.
(6634)

V

Cu tristeţe în suflet
aducem un ultim omagiu mătuşii noastre,
MINA SECARĂ.
Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească în pace! Nepoata Mariana Petrică cu familia.
(6656)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru prietenul şi
vecinul nostru, Revi Tibi, la
trecerea la cele veşnice a celei
care a fost o mamă scumpă şi
iubită,
MAGDALENA REVI.
Dumnezeu să o aşeze în
rândul celor drepţi! Familiile Georgescu Cristian şi Rus
Avram. (6657)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
iubitul nostru tată,
LAJOS NAGY.
A trăit 74 ani. Înmormântarea are loc azi, ora 13.00, din
Capela Orăşenească. Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Familia îndoliată.

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm încetarea din
viaţă a scumpului nostru tată,
socru şi bunic,
IOAN HUSĂSAN,
de 83 ani. Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 10 noiembrie,
ora 13.00, în loc. Căpâlna. Fiul
Ioan, nora Florica şi nepoata
Cristina.

comemorări

V

Pătrăm amintirea ta în
inima şi sufletul nostru, aşezând pe tristul tău mormânt florile neuitării, odată cu lacrimile
fierbinţi ce curg din ochii noştri. Să te iubim a fost uşor, să
te uităm este imposibil! Cuvintele nu pot exprima, iar timpul
nu poate şterge durerea din sufletele noastre, de 8 ani de când
ai plecat pe drumul fără de întoarcere, dragul nostru
prof. MIRON VERCHE.
Ne plecăm în faţa mormântului tău şi îl rugăm pe bunul
Dumnezeu pentru odihna ta
veşnică. În veci nemângâiaţi:
soţia Maria, fiicele Ofelia şi Camelia cu familiile lor.

V

Au trecut aproape 40
de zile de la plecarea dintre noi
a mult iubitului nostru tată şi
bunic,
col. (r.) SAVA ANDREI,
când se va împlini sorocul judecăţii sale particulare. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să îl
aşeze în stare care i se cuvine
pentru valoarea morală, pe care
a dovedit-o pe tot parcursul vieţii, până la a doua şi înfricoşătoarea sa judecată. Pentru noi
va rămâne veşnic un reper de
cinste şi devotament faţă de
familie, de ţară şi de camarazii săi şi sperăm ca rugăciunea
noastră plină de iubire şi nădejde să ajute la mântuirea lui.
Slujba parastasului se va oficia sâmbătă, 10 noiembrie, ora
10.00, la Biserica Militară cu
hramul „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”. Copiii CarmenElena şi Bogdan şi nepoţii Andrei-Alin şi Mihai. (6658)

V

La umbra crucii tale se
revarsă şi acum lacrimi, amintiri şi regrete, căci timpul (2
ani) nu şterge durerea, ci sapă
mai adânc dorul în sufletele
noastre pentru tine, dragul nostru
IOAN CHEREJI,
soţ, tată, bunic şi străbunic.
Ne vom ruga mereu pentru
odihna sufletului său. Familia
îndurerată. (6635)

V

Cu imens dor în suflete, cu lacrimi care ne inundă
ochii la fiecare amintire, comemorăm un an de la decesul dragului nostru soţ şi tată,
RADU GÂRBA.
Vei rămâne mereu viu în sufletele noastre şi ale celor care
te-au cunoscut. Nimeni şi nimic nu va şterge amintirile frumoase care ne-au legat. Slujba
de parastas va avea loc sâmbătă, 10 noiembrie, de la ora
9.00, la Biserica Tei din Oradea. Mulţumim celor care neau fost şi sunt alături de noi, la
ceas de mare durere. Părinţii,
fratele, Ramona, Mihai şi Maria. (6644)

