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SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.
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
(558)

Joi, 16 februarie 2017

V Cu inimile îndurerate ne
despărţim de cel care a fost
JANCSIKA BARABAS.
Ai plecat din această lume lăsând în urmă amintiri frumoase, amintiri de acum şi din anii
de liceu. Nu te vom uita nicio-

V

condoleanţe

V Sincere condoleanţe fa-

Kici, Ianci, Erika şi Alex, la

miliei Barabas în cele mai gre-

Sincere

crunta despărţire de cel ce a
fost dragul vostru
JANCSIKA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l

le clipe ale vieţii, când se despart de unicul lor fiu, de soţul
şi tatăl drag

aşeze în Împărăţia Sa, iar pe voi

JANCSIKA.

Alina, Călin şi Oana Lazăr

să vă întărească. Ţărău Gheor-

Bunul Dumnezeu să te aşe-

(Ţărău). (1398)

ghe şi Florica. (1364)

dată. Dormi în pace suflet bun.

ze în Împărăţia Sa alături de îngeri. Simona şi Sandu Bonţa cu

S

decese

V „Azi mă duc călătoresc

La Părintele Ceresc
Unde cu îngerii împreună
Voi lua veşnică cunună”.
ALEXANDRINA NEAGU,
VICTORIA ROBOTIN,
JANOS BARABAS,
KATALIN-AGNES BARABAS,
MARGIT UJVAROSI,
SANDOR LUNKULY,
GABOR FODOR.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului
S.R.L.”

V Cuvintele nu pot expri-

V Suntem alături de fami-

ma durerea şi tristeţea noastră

lia Barabas, în aceste clipe de

acum când ne luăm rămas bun

grea durere, când cel care a fost

de la verişorul nostru

un suflet bun,

durere ne despărţim mult prea
devreme de cel care ne-a luminat viaţa, dragul nostru soţ şi
tată,
IOAN BARABAS,
în vârstă de 44 ani. Îi mulţumim bunului Dumnezeu că
ne-a dat şansa să fii tatăl şi soţul nostru, că ne-ai fost alături
şi ne-ai înseninat viaţa. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa alături de îngeri. Veşnic nemângâiaţi soţia
Erika şi fiul Alex. (1394)

V În viaţă durere mai mare

ca atunci când părinţii îşi pierd
unicul copil nu există. Îl cresc,
îl educă şi îl pornesc în viaţă ca
mai apoi să le fie sprijin la bătrâneţe. Cu inimile frânte de
durere, cu ochii în lacrimi ne
despărţim de fiul nostru drag,
IOAN BARABAS,
în vârstă de 44 ani, fost şlefuitor parchet. Bunul Dumnezeu
să-ţi odihnească sufletul bun
în Împărăţia Sa. Durerea din
inimile noastre nu se va sfârşi niciodată. Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 18 februarie,
ora 14.00, de la Capela Steinberger. Mama şi tata, veşnic îndureraţi. (1395)

îndurerata

familie

acum când unicul lor fiu, soţ şi
tată

JANCSIKA BARARAS.

Te vom păstra mereu în sufle-

s-a ridicat la cer lăsând în ini-

tele noastre. Verişoara ta Mo-

mile celor dragi o imensă dure-

nica Pendea, împreună cu so-

re şi o mare de lacrimi. Dum-

îngeri, ca să vegheze asupra

nezeu să te ierte. Nu te vom uita

celor dragi. Dumnezeu să te

niciodată. Sorin Ţărău cu fami-

odihnească, iar pe voi să vă în-

lia. (1399)

tărească. Aurora Tincuţ, Radu

ţul Adrian şi copiii Nicholas şi
Keira.

V Bunul Dumnezeu săţi dea odihnă veşnică, dragul
nostru nepot
IOAN BARABAS.
Ai plecat prea repede şi ne-ai
lăsat cu lacrimi în ochi. Te vom
iubi mereu, Tuşica Kati şi un-

luăm rămas bun de la dragul
nostru nepot
IOAN BARABAS
care a plecat de lângă noi atât

V Ne luăm rămas bun de
la verişorul nostru
IOAN BARABAS
care a plecat fulgerător dintre
noi. În inimile noastre ai rămas
aşa cum te-am văzut ultima
oară, râzând. Ne vei lipsi. Verişorul Adi, soţia Noemi şi Erik.

V Suntem alături de fiica
noastră Erika, nepotul Alex şi
cuscrii Jancsi şi Kicsi Barabas,

JANCSIKA.
Dumnezeu să-ţi odihnească
sufletul, iar pe voi să vă întărească. Familia Kecskes. (1396)

V În aceste clipe de grea

s-a ridicat la cer, alături de

acum când mă despart pentru

V Sinceră compasiune şi
mângâiere familiei Barabas, la
despărţirea de dragul lor
JANCSIKA.

Tuşica Margit, unchiul Suri şi

Părintele Ceresc să te odih-

V O inimă bună a încetat
să mai bată, iar sufletul lui s-a
ridicat la cer. Ne luăm rămas
bun de la tine, verişorul nostru drag,
IOAN BARABAS.
În inimile noastre vei rămâne

totdeauna de dragul meu tată,
CRĂCIUN POP,
în vârstă de 90 ani. O rugăciune, flori şi lacrimi este tot ce
îţi mai pot oferi. Slujba de înmormântare are loc azi, 16 februarie 2017, ora 13.00, la Biserica din Sânnicolau Român.
Dormi în pace. Fiica Florica
Ardelean. (1388)

nească în pace, iar pe cei îndoliaţi să-i mângâie. Claudia şi
Sorana Ţărău. (1366)

V Cu un gol infinit în suflete ne despărţim pentru tot-

V Trec ore, zile, luni şi ani
şi rămânem la fel de îndureraţi
ca în ziua despărţirii de cineva
drag. Ai plecat

deauna de cel care ne-a fost bunic şi străbunic,
CRĂCIUN POP,
o fiinţă iubită şi apreciată pentru căldura, dragostea şi

aşa cum te-am ştiut dintotdea-

JANCSI

una, râzând, râzând... Verişoa-

şi ai lăsat doi părinţi veşnic

bunătatea cu care ne-a înconju-

ra Andi cu soţul Sanyi şi copiii

îndureraţi, o soţie ce va să fie în

rat. Dumnezeu să-ţi dea odih-

Dominik şi Patrik. (1357)

continuare şi mamă şi tată pen-

nă veşnică. Nepoata Simona cu

tru copilul vostru drag Alex,

soţul Adi, strănepoţii Alessia şi

acum când ne despărţim de ginerele nostru,

ma durerea din sufletul meu,

de repede. Te vom iubi mereu.
verişoara Emese. (1358)

V Cuvintele nu pot expri-

JANCSIKA,

şi Mircea. (1365)

V Profund îndureraţi ne

familia. (1368)

Barabas,

IOAN BARABAS.

chiul Nelu.

V Cu inimile împietrite de

V Suntem alături de mult

V Nu sunt cuvinte, sunt
doar lacrimi, durere şi întrebări

tânărul ajuns acum în faţa unui
pas important şi care avea ne-

fără răspuns, acum când un

voie de tine. Dumnezeu să-ţi

prieten drag s-a ridicat la cer.

rânduiască odihna veşnică ală-

Ai lăsat în urma ta

turi de cei buni. Floriţa, Mădă-

JANCSIKA

lina şi George Şumălan. (1367)

dragă suferinţă în inimile tu-

durere transmitem sincere con-

turor. Durerea din inima ma-

doleanţe familiei Barabas Kic-

mei, a tatălui, a fiului şi a so-

si, Jancsi, Erika şi Alex, la des-

ţiei tale dragi nu se va stinge

părţirea de dragul lor fiu, soţ şi

niciodată. Ai lăsat vise şi pro-

tată,

iecte neîmplinite. Dumnezeu să

Andrei. (1389)

V Cu inimile sfâşiate de
durere şi tristeţe ne despărţim
de scumpul nostru bunic,

V Suntem alături de familia Barabas Ianci, la marea durere a pierderii unicului lor fiu
JANCSIKA.

CRĂCIUN POP,
în vârstă de 90 ani, cel care
toată viaţa a dat dovadă de multă dragoste şi înţelegere. Dum-

JANCSIKA BARABAS.

te odihnească, iar pe cei dragi

Dumnezeu să-l odihneas-

ai tăi să-i mângâie şi să-i întă-

Dumnezeu să-l odihnească

că în pace. Familia Berea Ana.

rească. Nu te vom uita nicioda-

în pace. Fam. Miheş Mihai şi

Nepotul Călin Ardelean cu pri-

(1397)

tă. Paula, Adi şi Cristi. (1363)

Maria. (1354)

etena Aurica. (1390)

nezeu să-l odihnească în pace.

